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JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇAO

O capítulo IV do título VII, do Projeto de cons t í tuação , tra

ta exclusivamente do sistema f'Lnance ar o nacional.

Não há porque inserir os estabelecimentos de seguro, que atu

am em mercado próprio e específico, nos referidos títulos e capítulos.

Os mercados financeJ.ro e segurador apresentam dJ. ferenças fundamentais,

de modo que este último deveria ser tratado de acordo com suas peculi

aridades próprias, entre as quais se inclue o inegável sentldo social
do seguro que, 'induvidosamente, transcede em mui to a uma simples opera

ção fianceira. Assim, é certo que o mercado de seguros e o financeiro

se diferenciam, entre outros, pelos seguintes motivos:

a- eles têm diversidade de objeto e de natureza, pois, enqua

to na maior parte dos contratos financeiros o objeto é o dinheiro

ros contratos de seguro ~ objeto é sempre o risco. Ainda que o fim úl
timo e desejável dos contratos financeiros seja o de promover O dese!:!,

vol vimento, servindo aos interesses da co.le t rvã.dade , o objetivo dos

contratos de seguro é prevenir a ncnrr ênc aa de fatos danosos que pod~

riam arruinar o segurado ou trazer a perda de qualidade de vida aos

seus dependentes ;

b- a sa tuação de cada um dos mercados r e f'e r i dos envolve o dE,

mínlo de conhecimntos téCn.ICOS específicos e de todo diversos entre

si, senda, assim, convenaent e promover,!J progresso da especiallza';ão;

c- é anqueat í cnávef que as maiores vítimas da falta de espe

cialização t écruca são os próprios consumidores (art. 199, V, do Pro
jeto de Consti t.urção ) j

Além do mais, deve ser lembrado que o mercado de seguros

foi estruturado em nosso País através de Lei ür d í nãr i a , com o advento

do Oecreto Lei 73/66 que criou o SISTEMA NACIONAL OE SEGUROS,composto

de:

Art. 228. O sistema financeiro nacional, estruturado de for

ma a promover o desenvolvlmento equilibrado do Pais e a ser

vir aos interesses da colehvidade, será regulado em Lei Co~

plementar que dispará, i~'clusive sobre:

I - a autorização para o funcionamento das Lns t a tuiçães fi

nanceiras, bem como dos estabelecimentos de capitalização, a~

segurado às Ins t í tui çõe s bancárias ofí.c Ia i s e privadas aces

so a todos os instrumentos do mercado f'Lnance ar o ;

r

aosde restc , esse é o tratamento dado pelo mesmo Projeto
serviços correlatos prestados pela União.

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICAÇAO

Dê-se ao a.ncaso I do § 2 2 do artJ..go 13 do Ato das OJ.sposi,.

ções Conet.a.tiucaone a.e ceeec,e e TransJ.tórJ.8s a seguJ.ote redação:

"I - aos artJ.gos 175 e 176; aos ancaeoe I, 11 e IV do ar

t.l.go 1.77; ao § 49. do artJ..gO 182; ao mc;LSO r, ao § 12 e ao Lnca.ac I do §
l~; r: do ez-t.aço 184; ao anca.ao !II do az-ta.qo 185 e ao J.OCJ.so II e

h 2- e 32 do ertaço 188; que entrarão em VJ.gor a partJ..r da promulgação
desta ConstJ.'tuação ~ 11

o texto do Projeto contempla apenas a prestação desse ser ,
viço diretamente pel-a Adminlstração.

E converuente poas Itu j i tar a cada Estado decidir sobre
) forma de prestação desse serviço, seja diretamente, seja em regime

de concessão.

A presente Emenda objecave antecipar a vigêncJ..a també
das d - ,~ m,

. a.epoea.çoes do sJ.stema trJ.butár10 xeLat a.vas à J.nstituJ.ção do

adJ.cJ.on;:1 do J.mposto de renda a.nc a.âerrt.e sobre lucros, ganhos e rend,!.

mentos ae cepa.t.e í, (§ 12 do artl.go 184), à a.nca.déncn.a do IeM sobre

operaçÕes de cz-éd i.t.c e sobre a ampor t.eçâe destJ.nada ao e t z.vo fJ.xo

I ou ao consumo no es t ebeLec amen tio J..mportador La.nca.ao I do § 10 do a,;:

, tl.go 184) e ao fundo de a.ndena.ze çjio aos estados exportadores (1.ncl:,
50 II e §§ 22 e 32 do artJ.go 188).

A caz-êncae de recursos por que passam estados e munJ.ci
pa.ce , a maa.or-a.e deles à be a.r-a do colapso f a.nanceLr-o, JustJ.fJ.ca plª

namente a antecipação da vJ.g@'ncJ.a desses da spcsa t avoe ,

AIJ.ás, esta Emenda é uma homenagem à meméz-ae honrada de

TANCREDO NEVES que prometeu, em praça pÚb1J.ca, a democratJ.zação de

nossas a.ns t i t.uaçêes e o forta1ecJ..mento dos estados e municípios V1.a

descentralJ.zação da receita, visando a construção de um vexdadearo
federalJ.smo.

Sem a particJ.pação Justa das una.dades no produto da ar
recadação de ampoatioe , a Federação torna-se uma ueopaa , Sem xecuz

50S f Lnancea r-oa , não há autiononu.a , Urge, pOl.s,por-se f1ID ao perve~

50 centralJ.smo de recursos, que transformou estados e municípios

em vexdade a.xoa "mendLqoev , huma.Lhadoa e obza.qadoa , permanentemen

te, à prátJ.ca da polít~ca do "cbepêu-na-mâo, em eterna peregrJ.nl!.

ção a Brasíll.a, batiendo às portas da unaêc , J.mplorando recursos
fJ.nanceJ.ros.

r.T-------------TUTtl/~U'Tlfle..ç;;o __,

EMENDA 2P0094~-2
(l DEPUTAOD AIRTON SANOOVAL -""'-------------,

2P009~.9-,-6,,---- _,
Constituinte ALOISIO VASCONCELOS

,.,.,. I'I.IM""\t1/ttlMI!o!oio/Sl,lsttl\lo\u:ic- .,

PLENARIO
r.T uXTo/~unlncAçio_--_-__------_,

=--------PL!M....10/cc .. IS• .iQ/.U.CO..I".iC ~

Plenâ~io

r;-r---'r-.!-----'-----T[XToNunIFI~"ç.iC----- _,

Impruma-ue ao art. 56 do Pr-o j e-to de cons-ta-tud eâo

a redação infra,

EMENOA MOOIFICATIVA

Oê-se ao inciso I do Art. 228 do Projeto de Constituiçllo a

seguinte redação:

"ár-t . 56 ~ A Câmara dos Deputados com

põe-se. de representantes do povo) eleitos en
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cada Estado e Terrl.tório e no Distrito Federa Art. 16. Dmissis

através do sa.s tema majorl.tário. 1I

Justifl.cação

IV. Omissis

§ 5º São inelegíveis paraios mesmos cargos, ou se os houverem
exercido, anteriormente, por duas veies: o Presidente e o Vice-Pres!
dente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal,

os Prefeitos e Vice-Prefeitos e, no primeiro caso, quem os houver s,!!
cedido durante o respectivo mandat.o ,

o sas-tema parlamentar de governo é íimpr-atricâve I

sem o voto distrital.

Dentre as anjimer-as vantagens do sistema da.s-tr-d-.

tal c ataremos as seguintes:

Produz governos es-téive.i.s , evita a pulverização

partidária, apr'oxama o ele i tar do candidato, coloca o repre-

r

sentante numa dependência maior do eleitor do que do per-tudo

e favorece a função democr-âtace , quando faz com n í t adea emer
gir das eleições um par-tadc v Ltqr-aoso apto a governar pela
maioria parlamentar de que dispoe.

CONSTITUINTE p-~~~

/>~

JUSTIFICATIVA

A aI t ernãncaa do Poder deve ser um dogma da nova carta constitu
cional, impedindo que se faça do processo político eleitoral uma au 
têntica Ilação entre amigos u • Titulares de cargos do Executivo, ao

apoiarem seus sucessores o fazem com o compromisso, pré-estabelecido,
de que estes os apoiarão, no pleito seguinte, estabelecendo-se, desta
forma, uma lIgangorra po.Lft Lca'", Que só tem servido para aprimorar a
corrupção política e eleitoral no País. Ao pretendermos a inelegibil!
dade, nos termos acima estabelecidos, estamos defendendo não s6 a al
ternância séria do Poder, mas sobretudo que se afaste do prucesso, po
lítico eleitoral o profissionalismo e a corrupção.

A oligarquia é a contrafação da democracia.

Constituinte FAUSTO FERNANDES

Plenário

2P009~~-=.9,-- --,
CONSTITUINTE Jl1MIT Hl1DDAD

PLENlIRIO

EMENDA
t:

m---------..,.----'-l TEXTOIJUSTlfICACio ---,

2P009!?.?,,---"'-2=--- --,

Imprima-se ao art. 56 do Projeto de Cons-t í tui.câo

a seguarrte redação:

r-:r TEXTO/JLlST'rlcAç~o-------------_.

EMENDA
f:

11 Art. 56. A Câmara dos Deputados

compõe-se de representantes do pov'o ,elei

Emenda (aditiva)

Título VII -Capítulo 11 -Seção I - Da Saúde

tos em cada Estado e Território e no Dis

trito Federal, através de sistema eleito

ral misto', 'majoritário e proporcaonaj.,

Inclua-se no Capítulo lI, do Título VIII, seção I, denominaÇlo

"Da Saúde", um da.sposí.tiãvc com a seguinte redação, renumerando -se

os demaa.s s

conforme disposto em lei." II Art. - t vedado todo tipo de comercialização de san _

gue, órgãos e tecidos humanos."

Just1f1cação JUSTIFICAÇÃO

o s i.s tema eleitoral misto, pr-opor-caonaâ e majori

tário, que estamos propondo, é o que melhor se adapta ao, 51&

tema parlamentar de governo aprovado pela Coma.ss âc de Sistema

-td aeçâo ,

Além d1SS0, o sistema d1strital misto oferece mais

o pcojeco anterJ..or contemplava, no parágrafo único do seu art.

354, a vedaçao do oomêxcao de órgãos e tecidos hunlanos~ Inexplica

velmente, essa vedação foi e Ldma.rrada do atual proJeto. A emenda ora

apresentada arrcenea reed1tã-la, acrescendo a vedação do comércio de

sangue. são conhecidos os danos que essa comercialização, na verda

de cmmí.noee , tem causado à saúde em geral.

vantagens do que o propor-caonaã ,

'UICARIO/COIlISliO/ll.llCOMluio ---,t: PI,ENJ\RIO

=-------------TIEXTOnUSTlflcacio ---,

Bràsi1.. Eaper-amoa ~ .

;

JAMIL HADDAD

PLENARID

Consti tuinte

Desde a década 4e, 19?O, que os po Id't i.cos lutam para

a implantação desse sistema eleitoral

vê-lo introduzido na nova Constitui ã

EMENDA
tJ

r

= ----,- TUTO/JU$TlfICAÇio, , T1TULO :X - I "DISPOSIÇÕES TRANSITõRIAS"

O artigo 16, § 5º, do Projeta dê. Cansti tuã.ção da 1:amisslla

Sistematizaçlla,' passa a ter a seguinte -redação : ,J

de
Inclua-se, no artigo 13 das Di_sposições Transitórias, dois

parágrafos, com 'a seguinte redação:
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EMENDA MODIFICATIVA

r;-r- TIXTD/4USTII'ICAÇio ___,

D inciso I, do artigo 237, do Projeto de Constituiçilo, da

Comissão de Sistematização. passa a ter a seguinte redação:

Art. 237. Dmissis

~''''~~DlJ88

Constituinte BETH AZIZE

2P009~Z-=-3,--- ---.

PLENARID

=- .LldIUo/COIiISllo/.~ItlII.Iio_- __,

EMENDA
I:

§ 49 - A convocação far-se-á pela ordem de classificação

do canch-dato e da antnquâ dade do respectivo concurso ..li

11 Artt13- " " •• " .. " " .." ~

§ 39 - O Conselho da Jus1:iça Federal,no prazo de sessenta

dias, expedirá o edital a que se refere o § 49 do artigo 45,Titu

lo lI! I Capítulo VII, Seção 11 I da Canst!t.uí.çâo I considerados apro=

vados e convocados os can~datos a juiz federal que, nos concur
sos ) ã real~zados para maçastrretiura federal de pmmeã.ro grau I o!?

tiveram média final l.gual ou superior ~ seis ou sessenta ..

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

quesentadoria especial aos vinte e cinco anos, direito justo e

A Comissão de Sd.at emat az açãu cometeu grave equívoco ao re-

j e í t ar emenda de minha autoria, propondo a aposentadoria em menor

tempo para o trabalhador brasileiro, sob o argumento de que a Previ

dência Social não supor t ar-aa tamanho ônus. Ocorre que a referida ap,2,

sentadoria é direito apenas de quem haja contribuido, pelo mesmo pe

r-Iodc , para a seguridade social. O equívoco é maior quando se cons

tata que a mesma Comissão aprovou a aposentadoria aos magistrados por

tempo de efetivo serviço aos trinta anos, como o fez para os profes

sares, discriminando o trabalhador, como se uma categoria profissional

fosse superior ou inferior a outra. 1\s professoras foi dada a apo-

JUSTIFICATIVA

1. ap6s trinta anos de trabalho ao homem, e, ap6s v.mt;e e

c ínco , à mulher, desde que tenham contribuido pelo mesmo\e,eríodo,pa

ra a seguridade social, facultado àquele requerer, nos t~mos da lei,

aposentadoria proporcional aos vinte e cinco anos de trabalho e a e.=?,

ta, aos vinte anos;

precisa ser mantido. O que não se deve é permitir a discriminação

de trato, quando se refere aos direitos do trabalhador brasileiro, e

não se pode admitir que uma Constituição que se quer moderna e justa

estabeleça diferença de direito sem a adoção de critérios Justos, pc!:

que um crí.t ér í.o absurdamente injusto é admitir-se que um magistrado

trabalha mais que outras categorias profissionais. E para confirmar

isso basta que se tenha em conta a morosidade da tarefa judiciária e

dos processos em juizo.

Isto posto, volto a insistir na aposentadoria, nos termos ex

pressos desta emenda.

r

2P009~§-=-5,--- --,

EMENDA (';ubstitutiva)

PLENARIO

TItulo VIII - Capitulo V

JUSTIFICAÇÃO

o novo texto constituc:a.onal, no CapItulo referente ao p~

der Judici.ário, prevê a criação, no âmbi.to da magistratura fed~

ral, de novos órgãos e cargos, tais corno, o Superior Tribunal de

Justiça, os Tribunais Regionais de Recursos e cargos adicionais

no primeiro grau de Juri'iPição~estões fundiãrias ( Ju.!'.'

t1ça Agrãria). são, pois, numerosas vagas que irão ocorrer de im~

diato cora. a promulgação da nova Carta. :e, portanto, de toda conv~

niênoia para o paIs qlE tais vagas seJ am preenchidas com a maior

brevidade possivel, no primeiro grau de jurisdição, a fim de, i!!

olusive,abreviar a instalação dos órgãos de 29 e 39 graus. O di.!!.

positivo constitucional permanente ( § 49, art.45, TItulo rrr , C~

pítulo VII, seção lI) é, como se sabe, de ordern geral, abrangendo

todo o imenso universo de aez-va.dcz-ea oivis, indistintamente. s?a

aplicação irá, forçosamente, demandar tempo, pois que irá depen 

der de ampla revisão geral, caso por caso. Daí porque nele não SE:

fixa prazo certo de expedição editallcJ.a. Com a aprovação da Eme!!

da ore oferecida ganha o Poder Judiciário emprazamento especIfico,

visando ã àgil recomposição da magJ.stratura federal em todos os

seus graus.

Dê-se ao § 29 do art. 256, a eeçudntie redação:

,.". .l.l.llÃlUo/e.ollluio/auacoMluio __,

r:r n:xTo/~uSTIPIC.Ç.O ___,

EMENDA
!!J

n Art.. 256 .

~ 29 - Os serviços de tieâecomunã.caçâo e de comunicação

postal constituem mohopólJ.o estaeal;,tendo como principi~ o ate~

dimento igual a todos os brasileiros."

EMENDA
(co-autoria)

PLENARIO
r;-r TIllTO/dUSTIPICAÇiO ___,

JUSTIFICAÇÃO
EMENDA AOTIVA

Esse monopólio testat.al precisa ficar pxecea.t.uado de

mgdo. cl~ro! sem. rebuç,?S"PP;7?C;idadãos e ã Nação.

-----=

O artigo 69, item II do Projeto de Cons~ituiçilo da .Cgm,i~silo de,
Sistematização, passa a ter a seg~inte redação:

Artigo _69. Dmissis

1. Dmissis

. "rr , .licenciado· pela respectiva Casa por motivo de doença,

ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que,

neste caso,\ o.afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por ses -
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são legislativa. A parlamentar terá dí.r-e i to licença por gravidez,

pelo mesmo prazo

JUSTIFICATIVA

A at í v i dade parlamentar deixou de ser um master especifico de

homens porque a mulher br-asi LeLra , ho j é , conscientizou-se que tem

obrigação de par t rcjpar , como personagem titular, da vida política
do país. Sem fugir de suas características biológicas as mulheres e,,!

tão ocupando espaços nas casas legislativas de todas as esferas, bus 
cando a via natural dos partidos políticos e da disputa de eleições.

Ser ia hipócrita, e até atrasado, um texto constatucional que
não estendesse à mulher parlamentar o direito de se Lrcencí.ar quando
em estado de gravidez, sem ter que apelar para o falso motivo de
nlicença por motivo de doença", como especifica o inciso 11 do
ar t i qo 69 do Projeto de Constituição que se pretende emendar.

Gravidez não é doença e deve ser tratada com dignidade e seriedade

que se deve dar ao processo de reprodução da raça humana. Daí a
razão desta emenda que temos certeza merecerá acolhida pelo ilustre
relator, que tem se mostrado fervoroso defensor dos direitos da

mulher.

r

§ 25. A União destinará 3% (três por cento) de seu orçamento, p~

ra o Fundo Nacional de Reforma Agrária, a ser regulamentado, em Lei

Ordinária, no prazo máximo de 180 ( cento e oitenta) dias, contados

da promulgação desta Constituição.

JUSTIFICATIVA

A realização efetiva da reforma agrária, para eliminar as dispa
ridades exi s tentes no campo, é uma exigência social. Não é possível

permi tir que continuem a existir lati t'undrãrms improdutivos I enqua~

to a grande massa dos trabalhadores rurais sobrevivem em condições I

miseráveis.
A reforma agrária, porém, pressupõe a exí stênca a de recursos f!

nanceiras capazes de possibilitar a sua concretização. Assim, é
necessário dotar o Fundo Nacional de Reforma Agrária, instituído pe
lo Estatuto da Terra, das verbas orçamentárias capazes de assegurar

a justa indenização das áreas desapropriadas. sem elas, a reforma I

agrária jamais deixará de ser apenas uma boa intenção, uma esperança
irrealizada, enquanto continuarão a aumentar, progressivamente, os

confli tos rurais.

CONSTITUINTE BETH AZIZE

PLENARIO

Dê-se ao art. 198 e seu s' único a seguinte redação:

ter- UllTQ/JUSTIl'ICaçio ---,

[!J PLENARIO
r.-r "LUÁ"IO/COllISIIO/IU.COlllldo----------,

EMENDA 2P009f?.!-"'-1e- ---,
Constituinte Deputado RENATO JOHNSSON

2P009.!2,~.-,-O~ ---,

EMENDA ADITIVA

r.-r nJCTO/JUllfIFICAÇÃO ---,

= ~I.IIlÁJUO/COlll,.Io/.UICOIlI..io--------__,

EMENDA
[!J

processar-se r

de um 9uinto

estabelecido'limite
deverá
à base

pessoal ao

o excedam,
percentual

Art. 198 - As despesas com pessoal, ativo e inativo, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder a

sessenta e cinco por cento do valor das respectivas receitas corre!:!,

teso
§ 1º - A adaptação das despesas com
neste artigo, para as entidades que
no prazo de cinco anos, reduzindo o
a cada ano.

JUSTIFICATIVA

Inclua-se, nas -Disposições Transitórias, o seguinte artigo:

Artigo - E pr orb í do o uso de verba pública,

de qualquer origem, em propaganda da administração pública, direta

ou andã re t a , salvo a destinada a campanhas de interesse educacional.

r.-r I'I.I!:HAIUO/cOlllsalo/luICOMIUiD-- --,

r.-r-------------TEXTO/JUSTIPICAçlo----------------,

O governo de São Paulo paga de Cz$ 300 mil a Cz$ 400 mil mensais
de salários a cerca de 500 funcionários públicos. Alguns recebem mais
ce Cz$ 700.000,00 mensais.

O Estado de Alagoas, com 25 mil quilômetros quadrados de terri
tório ( só, o Sergipe é .menor) e cerca de 2,2 milhões de habitantes •
é recordista em índice de anal fabetismo (58%), em taxa de mortalida o

de infantil e de mortos por desnutrição. Contraditoriamente suste;
ta os "marajás" com seus supersalários que ultrapassam os Cz$ 400

mil , graças a artifícios legislativos (inconstitucionais) criados.
O governador de Pernambuco diz que poderia governar apenas com

30% do funcionalismo que possui. O de Minas afirma que 50 mil ganham

para não fazer nada. O do Ceará demitiu e anulou 30 mil cargos de
acumulação de funções.

§ 22 _ A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração ,
a criação ou alteração de estrutura de cargos e de car re rr as , bem

como a contratação de pessoal pelos órgãos e entidades da administr,!
ção direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas'
pelo poder Público, só pod-erão ser felt.as nos limites do "caput" de~

te artigo:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às

projeções de despesa de pessoal ~ aos acréscimos dela decorrentes;

11 - se houver autorização específica na lei de da r et r í ze s orçament!
rias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia I

mista.

JUSTIFICATIVA

, ,

o ,.....................................................

'~onstitainte BETH AZIZE

Art. 219 •

o § 29 do artigo 219, do Projeto de Constituiç~o da Comissão de

sistematização, passa a ter a seguinte redaçãor

A sociedade brasileira assiste estarrecida ao uso de verbas
públicas, em propaganda promocionais e pessoais de ocupantes de ca!.

gos da admirustração pública, que, agora I alcançam despesas assam 
brasas. E essas verbas fazem fãl ta pa-ra a execução de obras
serviços de real anteresse da população.

As Le i s que regem o assunto não são cumpridas por isso, i.1!
põe-se a apreciação da matéria e sua r nc-Iuaão no t exto constitucio
nal, para coibir de vez essa orgia de gast.os públicos, nos veiculas
de comunicação, com o objetivo único. de promover pessoas e o culto

à personalidade I tão pr e jud.íca a I ao áprImur amento do regime democ!.? •

tieo.

PEENARIO ,

r
EMENDA
t:
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São casos assim que demonstram como as administrações estaduais, I
no País, estão doentes e as máquinas administrativas trabalham em

grande parte para arrecadar e se pagar apenas a si próprias.
No plano federal, a folha mensal dos se rv i dore s é de 6,9 bilhões

de cruzados.

O empreguismo é uma velha vocação brasileira e min t a coisa ain
da está por vir à tona.

Nossa emenda intenta pOIS limitar os gastos com pessoal em 65%
das re spec t r vas receitas correntes da uru ão , üi s tr í to Federal e Es
tados e Municípios.

1\ proposta de se limitar o ccmpr omet mento de recursos públicos
com despesas de custeio I na 'execução orçamentária dos três níveis do
Governo, deve-se edtc ronar cri tér ia determinado r da dimensão temporal
para adaptação a esse dispositivo constitucional.

r= lamentável que o atual Projeto de ConstituIção tenha r emet zdo
à lei complementar, tão importante prece i t o .

part ac.í pação no resultado da exploração eccnômaca de petróleo e de I
gás natural, em seus territórios, bem como de recursos mínerai s da

plataforma continental e da zona economica que lhes corresponda.

§ 22 - ~ assegurada ,na forma da lei, compensação financeira aos Esta
dos e Municíp20s cujos t err i t.ér í os forem afetados pela utilização de

recursos na t ur a i s , para f rm de geração de energia elétrica.

§39 - A União transferirá j3.0S Estados e Municípios afetados os recu!.1
sos f'Lnancea r os que a ela couberem a título de compensação :m apro-'
vei tamentos de recursos b írír accs realizados por acordos lnternacio-·

nais.

§ 49 - A faixa- interna de até cento e cinquenta quilômetros de larg~

ra, ao longo das fronteiras terrestres, designadas como faixa de
fronteira, é cons i derada fundamental para a defesa do ter ri t ér í o oa

cional, e sua ocupação e ut i I rzação serão regulamentadas em Lea ,

2P009fH,-"-6"-.--_-----,---__----.

Suprima-se da letra.!:!. , item 11, do § 109 do art. 184, a

expressão , ~ fine, 11 e energia elétrica", ficando assim redigida:

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

Art. 184. - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impo~

tos sobre:

transmissão "causa mor t Ls" e doação, de quaisquer bens ou dire.!,.
tos;

11 - operações re l at i vas à circulação de mercadorias e sobre presta

ção de ee rvaços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunlc-ação, ainda que as oper-ações e as prestações se lnic!
em no exterior;

111- pr npr í edade de veículos automotores.

Constituinte De utedo RENATO JOHNSSON

r.r--------,--------TExTol.sUnl'leAçio-- ~

A redação dada pela § 1º do Projeto é excessivamente abran

gente pois engloba todos os recursos naturais.
Assim a nova redação preserva no seu § 1Q a participação fl

nanceira no resultado da exploração economica do petróleo e nos § '§
2Q e 3Q contempla compensação financeira pela exploração eccnoauca •

de recursos naturais para f~m de energia elétrica.

As urudades da Federação e os NurucIpjns devem auf'e r ar uma
renda a título de compensação pelo uso de recursos naturais para a
produção de eletricidade, que freqUentemente é consunuua e utilizada.
em grande medida fora de seus limitas. A emenda procura assegurar que
o aproveitamento de recursos na tura i s beneficie efetivamente e mais.

amplamente as Unidades da Federação e os Municípios onde eles se loca
lizam. Os recursos naturais integram o conjunto de fatores produti--

I vos no qual se deve ano i ar o processo de desenvolvimento econônu co e
soc i el das comunidades. A r-ece.i ta correspondente a essa compensação'
prop i cLar á recursos financeiros aos Municípios e às UnIdades da Fede

ração - para projetas de desenvolvimento - , cujos recursos naturai~

de.rxem de propiciar, plenamente, os benefícios ao desenvolvJ.mento das
comunidades em que eles se localizam.

Por sua vez os Estados e Municípios, cujos territórios são
a fetados por empreendimentos da' União mediante acordos internacionais
- que causam na maioria das vezes prejuízos às at í vrdedes econõmicas
e reduzem as receitas f'Lsca i s - devem ser os beneficiários das com

pensações f'Lnance ar as instJ. tuídas, de modo a disporem de recurso~ p.!

r~ ~m~lementar p~ogramas de desenvolvimento econônu.co e social Ilque
nu.nmu zem os ere í.t os negativos causados por tais empreendimentos

i

EMENDA

2P009E?,G'--'-O~ --,

Acrescente-se ao artigo 237 mais um parágrafo, com a
seguinte redação:

"§- O órgão de pr-evadêncaa aoca.aL, Esi:ados, o D~str~to F~

deral e Municlp~os indenizarão um ao outro, conforme for O que aE
car com o ônus de pagar os se.târ-aos ou os proventos da aposentad~

ria, observada a proporcaonaã.adade do tempo de serviço que o trab.!
lhador tenha prestado à Lnd.ca.a't.a.va privada ou à adrnJ.nistração p.!!.
bIica."

Dê-se aos §§ ,1º e 2º do a r-t ; 22, do Projeto de üons t a t uãção , nova r~

dação e numeração, adicionando-se os §§ 3º e 412.

Art. 22 - ,Incluem-se entre os bens da !Jnião:

§ 1º _ ~ assegurada, na forma da lei, à urnão ou a órgão 'de sua aom!

nistração direta, aos Estados, ao Distrito Federal e, aos Municípios,

.... ./

Constltuinte Deputado RENATO JOHNSSON

Tem sido um fato socaa't coxxaquearo as pessoas ~nicJ.~

rem sua vz.da profJ.ssJ.onal na iniciativa pr-r.vada e, posterJ.ortemen
te,' buscando e atiaba.La.dade no empzeqo , J.ngressarem no serv:;ço púb1l
co, em caráter permanente. O Lanu.tre de idade para tal fJ.ro! que até
pouco tempo atrás era fJ.xado rJ.gidamente em 35 anos, tende a se
flexibl.lizar para maior, fato que, ~ob' o aspecto demccz-âtia.co é s~

lutar. Entretanto, as fazendas públicas vêm sofrendo pr-e juIzoa ,

pois estas pessoas contribuem para a pr-evddéncâa social e, ao se
aposentarem, os Estados, O D2strito Federal e os Mun2clpios ~rcarn

integralmente coro o ônus dos xespectiavos proventos, ou' vãce-veesa,

A proposição obJetiva m2n2m2zar esta perda e, Já que .3:,

contagem do tempo de sexva.çc ê reciproca, que o seJ a também o ônus
da eposencedcxde ,

JUSTIFICAÇlio

tJ PLEN1\RIO

EMENDA

=--- ~I."NAIIIO/CO.. 155Ão/'UICCI.l.ISSÃll ____,

,.,.. PLlIlAlIIO/Cf.»ll!J!Jio/.UICOA""ÃI)

,'---;---------{,----------r---------~

='-- ---,-__--:- TElCTO/JUSTIFICaçio --,

:EMENDA 2P009§.~'---"-8~---___,
Constituinte Dep·utado RENATO JOHNSSON



0358

Art. 67 - Os Deputados e Senadores não poderão:

JUSTIFICAçnO

I - desde a expedição do diploma:

a) - firmar ou manter contrata com pessoa jurídica
de direito públlCO, autarquia, empresa públIca, sociedade de economia

mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o con
trato obedecer a cláusulas uni formes; -

b) - acei tar ou exercer cargo, função ou emprego r~

muner ado , inclusive os de que sejam demf s s Ive i s 11 ad nutum 11 I nas e,!!.
tidades constantes da alínea anter i or .

CPEU"

A emenda restaura o disciplinamento sugerido pelo
subs t í tut rvc da Comissão Temática (art.l2). São casos de incompatibl

lldades de funções, alguns incidentes a partir da dip Iomação e, outros,

desde a posse" a Projeto, abandonando tradição moral~zadora de nosso

direito const.ituclonal, pr-eva Lent;e desde a cons t í tuação de 1934 (art.
33), contentou-se em estabelecer a.ncompa t Ib H Ldade s tão-somente
partir tia posse. Com isso I deixa um 'JaZ1Q t entre a diplomação e a pos
se, o qual poderá ense jar graves distorções. Impõe-se seja reparada

a omissão.

11 - desde a posse:

a) - ser proprietários, controladores ou d i r-et.ores
de empresa que gaze de favor decorrente de contrata com pessoa Jurídi
ca de direi to púb Laco , ou nela exercer função remunerada;

b) - ocupar cargo I função I ou empregC', de que se
jam demissíveis "ad nutumv, nas entidades refar i das na alínea "ali, do
anc Lso 1, ou naquelas que exercer atividades econômicas decorrentes de
concessão, aut or i zaçãn ou permissão de serviço público;

c) - patrocinar causa em que seja Interessada quar

quer das entidades a que se refere a alínea "a" Inc i so 1, e

d) - ser titulares de mais de um cargo ou mandato

el e t avo federal, estadual ou municipal.

JUSTIfICATIVA

§ 10 - O imposto de que trata o InCISO 11 do "capu t" deste artigo:

11 - não mc í drr á:

a) sobre operações que de s t rnem ao ex t er ror produtos industria
lizados, exclusive 05 eemx-e Labo r ado s de f an i do s em Le i complementar,

b) sobre operações que de s t rnem a outros Estados petróleo, incl~

sive lubri ficantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados

EMENDA MDDIFICATIVA

PLEN~RIO

Esta mat éraa deve ser tratada pela legislação or dmé r í a , A sua
inserção na Cons t i tuLçêo cr i a desigualdades entre os Estados Federa

dos porque fere suas Lrberdade s ,

A não Incidência de tributo sobre a energia elétrica nas'

operações interestaduais retira dos Estados produtores e

exportadores a oportunidade de auferir receitas decorrentes da ex
ploração dos recursos naturais existentes em seus t er r í t dr i cs ,

Os Estados produtores estariam, na verdade, sendo forçados
abr i r mão de receita t r Ibutãr aa em favor de Estados m81S rlCOS e

economicamente mais poderosos, nos quais a demanda de energla sup~

ra as cnnd i çõe s de produção própria.
Os Estados produtores, onde a exp j uraçãn dos recursos natur a i s

para gerar e l et r rc í.dade se faz às custas de desconforto para a po
pulação, de pre juízcs econônu.cos e r r sce í s por causa da Inutiliza
ção de enormes áreas de terra e de aumento da po Lui çãn e de agres
são à natureza, ainda deixarão de auferir receltas t r âbut á r aas que

poderlam estimular o seu próprio desenvolvImento econômlco. l

r' V"""f'=,(>~~~ 1'--__-----:>~~'"'""--'12~"'.. ~====-~.
EMENDA 2P009ç,?_~4=-- --------.,
(lconstitUinte EGIDIO FERREIRA LIMA

r.T--------- TExTD/JUnIFICAçio ~

Ao art. 29. das Oisposições 't r ans at âr aas , seja dada
a redação seguinte:

Art. 29 - Na data de promulgação da Ccns t i t ua ção ;o

Presidente da República fará a anda caçãn de candidato a PrimeJ.To-Mini
t r o , observando-se os procedimentos constantes das art. 122 e seguin

tes.
Parágrafo úru.co - As disposições r«:ferentes a~ ~l~

tema de Governo somente serão pass Ive i s de emendas decorr i dos o prazo

de cinco anos.

PLEN~RIO

r;r-------------TEX'tIl/JiJS'tlf\Clo.;io, -,

JUSTIFlCAçnO EMENDA MDDIFICATIVA

O pa r Lament ar asrno está sendo implantado na hora pr
pr i a , quer quanto ao ponto de v i sta histórico, quer quanto ao conjun

tura!. Como meca,nismo da administr.aqã-o, atende ao .amper at âvo de moder
nização e renovação do Estado. De outra parte, socorre, de imediato,a
carência aguda de comando em que se debate o Executivo.

EMENDA 2P009~,9~2··'r Const1tuinte EGIDIO FERREIR"A--=L=r'-M-A---------- tS"""'=:JPMDB

Ao art. 75, seja dada a redação seguinte:

Art. 75 - A iniciativa das leis complementares e
crnãnár i as cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal, ao Governo, aos TrJ.bunais Superior-es e aos ci
dadãos, na forma prevista nesta Constituição.

______-'x, _

Em decorrêncioa da presente emenda e caso venha a
ser aprovada, promovam-se as modi ficações e alterações seguintes (§ 2
do Art. 22, do Reglmento Interno, da AssembIé i a Nacronal Constituinte) i

i' - Ao § Le, e seus rnc t sos r e 11, do art. 75,s.!:.
ja dada a s equfnte redação:

= I'LtNAIIIO/COlllssio/;u'COUISS,iCl------------,

J9LENARIO •
= nXTO/JUSTlnCA;io---------------,

'Art. 75

Ao art. 67 do Projeto de Dons t í t urç ão , seja dada

seguinte:

§ 19 -São de iniciativa privativa do Governo, as lei
que disponham sobre:



r

a) f~xação ou modificação dos efetivos das Forças
Armadas;

b ) criação de cargos, funções ou empregos púb l í ccs ,
na administração dl-reta e autárquica I e aumento de sua remuneração;

c) orçaruaação administrativa e judiciária, maté
ria t r íbut ãr i a e orçamentária, serviços públicos e pessoal da adro!n!,!
tração dos Territórios;

d) servidores públicos da União e territórios, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria t

reforma e t r ans f'e rênca a de militares para a inatividade;

e) orqaru zação do Minlstério Pública e da Defens.Q.
ria Pública da União F.. normas gerais para a crqarn zação do Ministério

PúblICO e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos

Territórios;

f) crração , estruturação e atribuições dos Minis
t ér i os e órgãos de adsu.ru s t r ação pública.

____X. _

2) Ao art 76, caput, seja dada a redação sequrn-

te:

Art 76 - Em caso de relevância e urgência, o Go

verno poderá adotar med i das prova s õr í.as com força de Le r , devendo
submetê-las, de imediato, para conversão, ao Congresso Naclonal, que,
estando em recesso, será convocado,extraordlnarlamente,para se reunir
f!.o prazo de CInco dias.

x

3) Ao anca.ao I, do Art. 77, seja dada a redação
sequirite-

Art. 77

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Gove!.

no, ressal vado o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 195.

II - .•..

______X, _

4) Ao art. 78, e seu § lº, seja dada a redação se-

guinte:
Art. 78 - oi seussão e' votação dos Projetos de

Lei de í.ní c i e t iva do Governo e do~ r r ibunaí.s Superiores terão início

na Câmara dos Deputados

0359

EMENDA 2P009f?ª-=-9'---- --,
[J Constituinte EG!OIO FERREIRA LIMA

pl EN4RTn
r.r-------------T!XTO/~USTI'IC.Çlo _,

EMENOA AOITIVA

A seção IV, do Capitulo IV - 00 Poder Judiciário _
seja acrescentado artigo, com a seguinte redação:

Art. - A lei instituirá varas regionais de Justiça
Agrária com competência exclusiva para dirimir conflitos fundiários,
cujas sedes poderão ser removidas, com transferência de seus ti tula

r as quars serão preenchidas por juízes federais, com curso de e!
pecaa l Lzaçãn , ou provadas mediante concurso público especial.

§ 12 - Na conciliação das partes e na ans t ruçãn dos
processos, participarão representantes dos trabalhadores e dos propri
tários rurais.

§ 212 - Os Tribunais Regionals Ins t i tuf rão seções
ou turmas especializadas em Justiça Agrária.

_____---'X, _

Aprovada a presente emenda, suprima-se o art. 150
e seu parágrafo único, do Projeto.

JUSTIFICACJlO

o Projeto, no art. 150 e seu parágrafo único, prevê
no âmbito de Justiça Estadual, varas especializadas em questões agrá
rias.

Entendo, porém, que a solução dos conflitos fun
diários deve ficar adstrita à Justiça Federal.

A Justiça Federal, por não ser local, estará menos
sujei ta ao circunstancial. Depois, por sua própria amplItude, as Va

ras respectivas poderão estender a sua jurisdição ao território de E~

tados diversos, o que facilitará a prestação jurisdlcional.

~.~)~

~1~~4'I:.
§ La - O Governo poderá solicitar ursência para

apreciação de projeto de sua iniciativa.

§ 2° ...

,ullhlo/~oWI,.lo/.u.cOWISdo---------..,

PLENARIO

______X _

JUSTIFICAÇJlO

Na d í s t r j.bui.ção da competência, é importante que
a iniciativa das leis fique com o Governo.

Elas interessam muito de perto, ao desempenho da

administração.

r.T 'RXTO/~UITI'lCAÇlo,__- __--------_.

Aos capitulas II e III do título IV do Projeto de

Const1 tuição, seja dada a redação seguinte:

CAPlTULO II

DO POOER EXECUTIVO

SEÇJlO I

DA PRESIDENCIA

SUBSEÇJlO I

ELEIÇJlO e INVESTIDURA

Art. 90 - O Presidente da República é o chefe de
Estaco, o árbitro do Governo e o comandante suprem.o das Forças Arma-
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das, cumprindo-lhe assegurar a unidade, a independência e o livre exe!.

dcio das instituições nacionais.

Art. 91 - A eleição para Presidente da República
far-se-à por sufrágio universal, direto e secreto, noventa dias antes
do término do mandato presidencial, proclamando-se eleita o candidato
que obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os em branco

e os nulos.

§ lº - Se nenhum dos candidatos obtiver a maioria

absoluta, proceder-se-à a nova eleiçao, dentro de trinta dias após a
proclamação do resultado da primeira, concorrendo ao segundo escrut!.
nio somente os dois candidatos mais votados, considerando-se eleito o
que reunir a maior número de votos.

§ 22 _ Ocorrendo desistência ou impedimento de um
dos dois candIdatos mais votados, concorrerão os que remanescerem com

maior número de sufrágio.

Art. 92 - O Presidente da República tomará posse '
perante o conçr'esso Nacional que, se não estiver reunido, será convo

cado para tal fim, prestando o seguinte compromisso:
"Pr-ome to manter, defender e cumprir a Constituição,

obse::var as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, zelar pela

união, integridada e independência do Brasil".

§ 19 - Se o Presldente da República, salvo motivo
de força maior, decorridos dez dias, não ti ver tomado posse, o cargo
será declarado vago pelo presidente do Congresso Nacional.

§ zg - ~ vedado ao Presidente da República, desde
a sua posse, filiação ou vinvulação a partido político, ainda que ho
norífica.

Art. 93 - O Mandato do Presidente da República

de cinco anos.

§ 12 _ Em caso de impedimento do Presidente da Re

pública, ou de, vacância, serão chamados ao exercício da cargo, suce~

sivamente, o Presidente da Câmara dos Deputados, a Presidente do Sen~

do Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal ~

§ zg - A renúncia do Presidente da República to.!.
na-se-à efetiva com o conhecimento da respectiva mensagem 'pe Lo Congre!s

$0 Nacional ..

§ 32 _ Ocorrendo a vacância do cargo de Presidente

da República, far-se-à eleição, no prazo de noventa dias, contados da
data da declaração, iniciando o eleito um novo mandato.

SUBSEÇ~D II

DAS ATRIBUIÇOES

Art. 94 _ Compete ao Presidente da República:

I _ Nomear e demitir, nos casos previstos na Cons
tituição, o Primeiro-Ministro e, por solicitação deste, os Ministros

de Estado;
11 - Nomear, ap6s aprovação pelo Senado Federal ,

os Minfstros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores,os

Chefes de Missões DdpLnmát i.cas de caráter permanente, os Governadores
dos rerr í tõrros e o Procurador-Ger:a1 da União;

111 - Nomear as Juízes dos Tribunais Regionais Fe
derais, e dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, e, obser
vado o disposto no art. 157, § lº, o Procurador-Geral da República; .

IV - Nomear, observado o disposto no art. 87, Mi
nistros do Tribunal de Contas; .

v - Nomear, por indicação do Primeiro-Ministro e

após aprovação pelo senado Federal, os membros do Conselho Monetário
Nacional e o Presidente e Diretores do Banco Central do Brasil;

VI - Convocar, extraordinariamente, o Congresso

I Nacional;

VII - Dissolver, nas casos e na forma previstos na
Constituição, a Câmara dos Deputados e convocar eleições;

VIII - Sancionar, promulgar e fazer publicar as
leis;

IX - Vetar projeto de lei parcial ou totalmente.

X - Convocar e presidir o Conselho de Estado e
indicar dois de seus membros;

XI - Convocar e presidir o Conselho de Defesa Na-
cacnal t

XII - Manter relações com Estados estrangeIros e

acreditar os seus representantes diplomáticos;

XIII - Celebrar tratados, convenções e atos inter
nacionais, com o referendo do Congresso nacional;

x.IV - Declarar guerra, no caso de agressão estran

geira, autorizada pelo Congresso Nacionai, ou com a seu referendo, no
caso de reces-so J e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcial
mente, a mobilização nacional;

xv - Celebrar a paz, com autorização ou referenda
do Congresso Nacional;

XVI - Permitir, com autorização do Congresso Naci.!!.
nal, que forças estrangeiras transitem pelo terr! tório nacional, ou
nele permaneçam temporariamente;

XVII - Exercer o comando supremo das Forças Arma
das e, por indicação do Primeiro-Ministro, nomear os seus comandantes

e prever os postos de oficIais-generais;

XVIII - Autorizar brasileiro a aceitar pensão, em
prego, ou comissão de governo estrangeiro;

XIX - Decretar o estado de defesa, por solicita
ção do Primeiro-Ministro, ouvidos o Conselho de Estado e o Conselho
de Defesa Nacional, e submetê-lo ao Congresso Nacional;

XX - Solicitar, por proposta do Primeiro-Ministro,

ao Congresso Nacional, ouvidos o Conselho de Estado e o Conselho de
Defesa Nacional, autorização para decretar o estado de sítio;

XX! - Decretar, por proposta do Primeiro-Ministro,
ouvidos o Conselho de Estado e o Conselho de Defesa Nacional, a inter
veção federal;

XXII - Conferir condecorações e distinções honor!-

ficas;

XXIII - Conceder indulto ou graça

XXIV - Exercer outras atribuições previstas na Cano!
t í tuíção , ou em lei.

§ 10 - O Presidente da República poderá, excepcio
nalmente, ouvido o Conselho de Estado, demitir o Governo, ~omunicando,

de imediato, as razões de sua decisão, em mensagem; à Câmara dos Deputa
dos, nela fazendo a indicação d'e candidato ao car-go de primeiro-Mini;
tro, procedendo, para a ...~farmaçãã do Governo, nos termos do diSpo;
to no art. 109 e seus §§ 10 ao 70. -



§ 2' - O Presidente da República pode delegar atr!
buições ao Primeiro-Ministro.

SUBSEC"O IH

OA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPOBLICA

Art. 95 - São crimes de responsabihdade os atos
do Presidente da República, tipificados em lei complementar, que ate.'!.
tem contra a Constituição e as leis.

§ l' - Autorizado o processo, pelo voto de dois ter
ços dos membros da Câmara dos Deputados, o Presidente da República s~

rá submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal federal, nos cri
mes comuns, ou perante o Senado Federal, nos de responsabilidade, fi

cando suspenso de suas funções:

I - nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou
queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;

II - nos crimes de responsabilidade, após a Lns t au
ração do processo pelo Senado Federal.

§ 2' - Cessará a suspensão de funções, sem prejuí
zo do curso do processo, se o julgamento não estiver concluído no pr.ê.
zo de cento e oitenta dias.

§ 39 - O Presidente da República, nos crimes co-
muns, não estará sujeito a prisão enquanto não sobrevfen. sentença con
denatórIa, com trânsito em julgado.

§ 49 - A condenação, por cr ime de r esponsab í Ladade ,
acarreta a perda do cargo.

SECA0 II

DOS DRGAOS CONSULTIVOS

SUBSEÇllD I

DO CONSELHO DE ESTADO

Art. 9l - O Conselho de Estado é o órgão superior
de consulta do Presidente da República.'

§ l' - Compõem o Conselho de Estado:

- O Presidente da Câmara dos Deputados;

II - O Presidente do Senado Federal;

111 - O Primeiro-Ministro;

IV - Os lIderes da maioria e da minoria, na Câmara
dos Deputados;

v - Os líderes da maioria e da minoria, no Senado
Federal;

VI - Seis cidadãos brasileiros natos, com mais de
trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da
República, dois eleitos pelo Senador Federal e dais eleitos pela Câm!!.
ra dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

Art. 97 - Compete ao Conselho.de Estado pronunciar-
-se sobre:

I - Dissolução da Câmara dos Deputados;

-II - Nomeação e demissão do Primeiro-Ministro nos
casos previstO;-.na--Consti t.uição;

III - Intervençao federal, estado de defesa e- esta-

do de sítio;
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IV - Todas as questões relevantes para a estab~li

dade das instituições democráticas.

ParágraFo único - O Presidente da República poderá
convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho,

quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministé
rio ..

SUBSEÇAO II

DO CONSELllO DE DEFESA NACIONAL

Art. 98 - O Conselho de Defesa Nacional é o 6rgão
de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com
a soberania nacional e a defesa do estado democrático.

§ 12 - Compõem o Conselho de Defesa Nacional:

I - O Presidente da Câmara dos Deputados;
11 - O Presidente do Senado Federal;

III - O Primeiro- Ministro;
IV - O Ministro da Justiça;
V - Os Ministros Militares;
VI - O Ministro das Relações Exteriores.

22 - Compete ao Conselho de Defesa Nacional:

- Opinar, nos casos de declaração de guerra
de celebração da paz;

II - Propor os cntérios e condições de utilização
de áreas a.nd.íspens áve í s à segurança do Território Nacional e opinar I

sobre seu efetivo uso, especralmente na faixa de fronteirars e nas r~

lacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de

qualquer tipo;

111 - Estudar, propor e acompanhar, por proposta do

Primeiro-Ministro, o desenvolvimento de iniciaj:ivas necessárias a ga

rantir a independência nacional e a defesa do estado democrático;

IV - Opinar sobre a decretação do estado de defesa,

do estado de sítio e da intervenção federal.

32 - A lei regulará a organização e o funciona

mento do Conselho de Defesa Nacional.

5EÇllO III

DO GOVERNO

SUBSEÇllO I

COMPOSICIIO e ATRIBUIÇDES

Art. 99 - O Governo -é constituído pelo Conselho de

Mjnistros, que se compõe do Primeiro-Ministro e dos Ministros ..

§ l' - Os membros do Conselho de Ministros são re~

ponsáveis coletivamente pelos atos do Conselho e individualmente pe
los atas dos respectivos Ministros.

§ 20 - A lei disporá sobre a criação, estrutura

atribuições dos Mini~térios, bem como sobre o Secretariado permanente,
organizado em carreira, com recrutamento mediante concurso público de
títulos e provas.

Art. 100 - O Governo goza da confiança do Preside.'!.
te da Rep,ública e. da Câmara dos Deputados ..

Art. 101 - O Governo é o 6rgão superior da admini~

tração federal e conduz ja política geral do País.
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lo - Compete ao Governo:

I - Exercer a direção superior da Administração

) Federal;

II - Oispor soore a organização e o fuocionamento
da administração pública federal;

111 - Elaborar planos e programas naclonals e re

gionais de desenvolvimento, submetendo-os ao Congresso Nacional;

IV - Enviar ao Congresso Nacional o plano pluri
anual, o projeto de lei de diretri.zes orçamentárias e as propostas das
orçamentos;

V - Expedir docretos e regulamentos para a fiel ex~

cução da lei j

VI - Iniciar o processo legislativo, nos casos pr~

vistos na Constituição;

VII - Acompanhar os projetos de lei em tramitação
no Congresso Nacional;

VIII - ProveI e extinguir os cargos públicas Fede

rais t na forma da lei;

IX - Enviar mensagem ao Congresso Nacional ou a
qualquer de suas Casas;

X - Conceder, autorIzar, permitir ou renovar se!,
viços de radiodifusão e de televisão, na forma da Constituição;

XI - Apresentar mensagem ao Congresso Nacional por
ocasião da abertura da sessão legislativa;

XII - Oeliberar sobre as questões encaminhadas pe
lo Presidente da República, ou suscitadas pelo Primeiro-Ministro;

XIII - Sblicitar ao Presidente da República a de-
) cretação da intervenção federal, do estado de defesa e do estado de

sitio;
XIV - Oeliberar sobre as questões de competência

de mais de um Ministério;

XV - Exercer outras atribuições previstas na Cons-
tituição e na lei.

§ 20 _ O Conselho de Min'istros, convocado e presi
dido pelo Primeiro-Ministro, delibera por maioria absoluta, detendo,o
Presidente do Conselho, o voto de desempate.

Art. 102 - O Primeiro-Ministro promove e coordena
as atividades do Conselho de Ministros e mantém a unidade de orienta
ção política e administrativa do Governo, podendo, eventualmente, ac!:!.
mular qualquer Ministério.

§ l!ii! - O Cargo de Primeiro-Ministro é privativo de
membra do CiJngresso Nacional,. brasileiro nata e maiar de trinta e ci!!,

co anas.

§ 2Q - O Primeiro-Ministro não poderá se ausentar
do Pais sem prévia autorização da Câll1'ara dos Oeputados.

§ 30 - O Primeiro-Ministro será substituido em seu
impedimentos pelo Ministro que indicar.

Art. 103 - Os Ministros são nomeados e exonerados
por ato do Presidente da República, por solicitação do Primeiro-Mini~

tro.

Parágrafo único - os Ministros de Estado serão e~

colhidos dentre brasilelros, malores de vlnte e clnco anos e no exer
cício dos direitos politicos.

I
Art. 104 - O Governo cessa com O inicio da legisl!!

tura, a moção de censura ou a não aprovaçâo de voto de confIançe e pe
la demissão, morte, renúncia ou impedimento do Primelrq-M.tnistro.

I
Parágrafo único - O Governo cessante continua em

função até a posse do novo Governo, limitando-se à prática dos atos
estritamente necessários para assegurar a gestãà dos negocias pú~licos.

Art. 105 - O Primeiro-Minlstro e os Ministros de
Estado prestarão compromisso e tomarão posse perante o Presl.dente da
República.

Art. 106 - ~ permitido ao Primeuo-Ministro e aos
integrantes do Conselho de Ministras a reeleição para mandato parla
merrtac , mesmo que estejam no exercício do cargo.

SUBSEÇAO II

DA FORMAÇAO

Art. 107 - Na inauguração de cada legislatura e

nos demais casos previstos na Constituição, O Presidente da República,

ap6s ouvir o partido ou coligação majoritária de partidos na Câmara
dos Deputados, fará a nomeação de candidato a Primeiro-Ministro.

§ 12 - Em dez dias, cantadas da nomeação, a Prime!
ro-Ministro e todos as integrantes do Conselho de Ministros devem co!!!,
parecer perante a Câmara dos Oeputados para submeter a sua aprovação
programa de governo.

§ 22 - Os debates em torno do programa de governo
deverão ser iniciados no prazo de quarenta e oito horas e não poderão

ultrapassar três dias consecutivos.

§ 39 _ Em prazo não superior a cinco dias, conta
dos do fim da discussão, poderá a Câmara dos Deputados, par iniciati

va de um quinto e pelo voto da maioria absoluta, rejeitar a programa

de governo.

§ 42 - Após a segunda rejeiçâo da indicação do Pr~

sident.e da República, a Câmara dos Deputados, no prazo de dez dias ,
fará, sem debate prévio, uma votação para a escolha do Primeiro-Minis
tro, da qual resultará eleito o que reunir a maioria absoluta de vo

tos.

§ 52 - Reunido o eleito os votos da maioria absolu
ta dos membros da Câmara dos Deputados , o Presidente da República
nomeará em quarenta e alto horas.

§ 62..- Em dez dias, contadas da nomeação, o Primeiro
-Ministro e todos os integrantes do Conselho de Ministros c!Jmparece
rão à Câmara dos Oeputados para dar noticia de seu programa de gover
no.

§ 7g _ Não conseguindo o eleito a maioria absoluta,
o presidente da República poderá, ouvido o Conselho de Estado, dissol
ver a Câmara dos Oeputados, convocando <tleições.

§ 8º - Optando pela não dissolução, o Presidente da
República indicará novo candidato a Primeiro-Ministro, observando-se

o disposto no caput deste artigo §§ 12- à,72.

§ 92 - Oecretada a dissolução da Câmara dos oeput!!
dos, os mandatos dos Oeputados Federais subsistirão até Q dia ante
rior à posse dos novos eleitos.

§ 102 - A Câmara dos Deputados não poderá ser dis
solvida, na primeiro e no último semestre da legislatura, ou durante
a vigência do estado de defesa ou do estado de sítio.

SUBSEÇAO I II

DAS RElAÇOES COM O CONGRESSO

Art. 108 - O'Governo, pelo Primeiro-Ministro, pad~

rá pedir voto de confiança à Câmara dos Deputados.

§ 10 - O vct.o de confiança será aprovado pela maiE.
ria dos membras da Câmara dos Deputados.



20 - Negada a confiança, o Governo apresentará

a sua demissão.

30 _ Não importa obrigação de renúncia o voto

contrário da Câmara dos Deputados à proposta do governo, salvo se apr
sentada como questão de confiança.

Art. 109 - Decorridos seis meses da posse do Pri
meí.rc-jüru.atro , a Câmara dos Deputados poderá, par InicIatIva de um
quinto e pelo voto da maioria absoluta, aprovar moção de censura ao
Governo.
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De qualquer modo, no fundamental, perdura no texto
as contribuições valiosas de Afonso Arinos, Nelson Carneiro e José Fo
gaça, entre outros.

Brasília, 12 de janeiro de 1988.

li- lO - Rejeitada a moçilti de censura, seus signatá
rios não poderão subscrever outra, antes de decorridos sels meses.

§ 2. - ~ vedada a iniciativa de mais de três moções
que determinem a destituição do Governo, na mesma sessão legl.slativa.

Art. 110 - O Governo, em exposição motivada, pode

rá propor ao Rresidente da República que, ouvido o Conselho de Estado,

dissolva a Câmara dos Deputados e convoque eleições.

Art. 111 - Os membros do Governo têm acesso às
reuniões do Congresso Nacional, de ambas as Casas que o compõem e de
suas Comissões, e a elas comparecerão sempre que convocados, na forma
que dispuser os respectivos Regimentos.

Parágrafo único. - O líder da minoria e

seus VIce-líderes, autorIzados a responder pelos assuntos correspo!!,

dentes aos Ministérios, gozarão, no, que couber, na forma regimental,
de tratamento compatível com o concedido ao Primeiro-Ministro e aos

demais integrantes do Conselho de Ministros.

JUSTIFICAÇIlO

A presente emenda processada de acordo com o art.

19, da ~fisoluÇão nQ 3; de 1988:, a exemplo da emenda Nelson Carneiro,

que incidiu sobre o texto anterior do Projeto, é o produto ~o trabalho
de muitos, desde o relatório do Senador José Fogaça. Assim ,a tarefa do
autor se caracterizou pelo cuidado em somar e compatioilizar contribui

ções.

Com o ensejo, procurou-se aprimorar o sistema, ade
quando-o à realidade brasileira, sem fuga, todavia, aos parâmetros que
caracterizam o sistema parlamentar dualista ou uracionalizado". Seguiu
-se a trilha, já aberta, com indiscutível êx i tu , por outros países co

mo a França, Portugal e a Grécia.

Na versão de agora, alguns mecanismos importantes

foram acrescidos, eperreíçcenoo o trabalha de antes.

I
Dimensionando-se e caracterizando_se, ni tidamente, I

o Chefe de Estada como árbitro das instituições e do Governo, conferiu
-se-lhe poderes para J "excepcionalmente J demitir o Governou, após ou--

vir o Conselho de Estado (art. 94,§ lQ). Também, se concedeu ao Gover-

no a atribuição de pediu. a da sso lução da Câmara (art. 110).

De outra parte, ainda imbuído do intento de aprimo

rar o sistema, deu-se uma melhor sistematização às disposições referen
tes ao Governo, evfoenc t ando-o como órgão coletivo, o que é próprio
do parlamentarismo (art. 99 e 106). Ao Primeiro-Ministro, deferiu-se
a promoção e à coordenação U das atividades do Conselho de Ministros e
a manutenção da unidade de orientação política e administrativa do Go

verno" (art. 102).

As demais modificações, embora úteis, são menos re-

levantes.

ASSINATURAS

1) 79ídlo Ferreira t ima
2) Nelson Jobim
3) Mendes Ribe~ro

4) Raimundo Bezerra

5) Joaqu~m 5ucena
6) Ibsen Plnhelro

7) Celso Dourado

8) Irma Passon~ {apoi.amerrto I

9) José Carlos Sabóia

10) Augusto Carvalho
11) Francisco KOster
12) Paulo Zarzur (apoa.amentio )

13) Amaury MUller (apoa.amerrt.o I

14) Luiz Soyer [apo a.ament-o I
15) Osmir Lima
16) Ruy Nedel
17) Den~sar nrne rr o {apoa.amerrto l
18) Fernando Gomes
19) Nelson Aguiar

20) Edl valdo Motta
21) Fausto Fernandes
22) Roberto Rollemberg (apo aamerrt.o )

23) Robson Nar i nho [apoa.amen t.o I

24) üume r c i.ndo MIlhomem (epcaemenco I

25) Paulo Pa~m (epcaement.o)

26) Max Rosenmann (apoa.amentio )

27) Jonas P~nheIro (apoiamento)

28) Vlrgl1dásl" de Senna

29) Albénco Fl1ho

30) Roberto F'r e i r e
31) El~el aodr-açues (apoa.amerrco I

32) Alvaro Valle [apoa.amerrt.o l
33) José Luiz de Sá- {apoa.ament.o )

34) Jorge v i anna {apo a.amerrt.o I

35)Gabr~el Guerreiro
36) Adol fo nl r ve i r a (apoi.amentio )

37) Adroaldo Streck Iapoa.amerrt.o l

38) PlínioArruda Sampaio {apoaarnent.o.l

39) Sique Lr a Campos

40) Sotero Cunha
41) Ronaldo Cezar Coelho

42) Hermes Zaneti
43) Nelton r r I'edr ich, < ,
44) Ma,urício cor~'ê-.~ (':lpolàmento)

45) RIta Camata (apoaemento}

46) Raul Ferraz (apo~amento)

47) c'hagas Rodrlgü~s>
48) Edm~lson- Vai~Ontim

49) Cél rn de Castro

50) João Paulo-
51) Waldyr PUgll~tsi

52) Bom fácio d.e Af,)drada

53) Arnaldo Marticns . {apoaement.o),

54) Gilson ~lachado {apoa.ernent;o )

55) Alceni Guerra o, "I.

56) Affonso Camal:go'

57) Luís Roberto ,p.crnte

58)

59)

60)

61)

62)

63)

64 )

65)

66)

67)

68)
69)
70)

71)

72)

73)

74)

75)
76)

77)

78)

79)

80)

81)

82)

83)

84)

85)

86)

87)

8B)

89)
90)

91)

92)

93)

94)

95)

96)

97)

98)

99)

100)

101)

102)

;03)

104)

105)

106)

107)

108)

109)

110)

1.11)

112)

113)

114)

1J5)

Carlos cruereLj i

Amaral Netto

Nilson Glbson
Eraldo Trindade
Anna Maria Rattes
Aldo Arantes
Ruben r i que í ró

Haroldo t.rma
Julio Cos t anuLan

Ivo Lech

Fernando Santana
Eduardo Bon fum

Beth Az i ze

José Fogaça

Arnaldo Prieto
Adylson Motta
Wilma Mala
Arnold Fioravante
Felipe Mendes
Irajá Rodrigues
Carlos Moscon~

Gustavo de Faria
Jofran Frejat
Mozarlldo Cavalcanti
üar cyüe i tos

Paes de Andrade

Jorge Arbage
Jutahy Júnior

T1 to Costa [apoaament.o}

OlivlO Outra {apoa.amentio}

Er~co Pegoraro
Stélio o i as

Jayme Santana

Vladimir Palmeira (epoaemerrto)

Nache I Temer Iapoa.amentio}

Pimenta da veaqa

Osvaldo Sobunho (apoiamento)

Magulto va LeLa
Carlos Cpt;.ta

José EgreJa (apoa.amentio )

José Elias Murad

João Agriplno (apoaemerrto}

Arnaldo Far18 de Sá
Mário t.ama

Jorge Hage
Mauríc~o Fruet

José Frei:-e (apoa.amento)

Mário Covas
Helio Manhães

Leite Chaves

Ant oru o ar i t t o
José Genoino (apoi.amerrco l
üê l i o Braz

José Casta

AntonlO Marlz
Geraldo Campos
Nârc ao B:eaga_

Paulo Silva
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338) Miraldo Gomes

339) Percival Muniz

340) Lezio Sathler

341) t.e Lí o Souza (apo1.amento)

........................................

JUSTIFlCATIVA

II

IV

VI

III

VI!

"Art. 192 -

VIII - concessão de Lncerrt avns e subsídios."

Acrescente-se ao art. 192 do Projeto de Canst1.tui_

ção (A) da Comissão de Sistematização o seguinte inciso:

Senador ücns t í t.umte MARCIO LACERDA

César Cals Neto 300) José vi ana
Márcio Lacerda 301) Edme Tavares
José aacha 302) AéC10 de sorba

FranC1SCO Sales 303) Francisco Coelho
Iran Saraiva 304) Humberto Souto

Adhemar de Barros Fa Iho (apolamento)305) Luiz Inácio Lutla da Silva
Humberto Lucena (apoa.amerrt.o I 306) José Guedes
Koyu Iha 307) Rachid Saldanha õe:r:zi -(apo-;:a~ento)-
Carlos VirgiIlo Iepoaemento) 308) Acival Gomes
Homero Santos Iapoa.amentio I 309) Chagas Neto
Francisco Benjamim (apoaamentio} 310) Renan Calheirôs
Sigmaringa seaxas 311) üua Iheree Palmeira
Vasco Alves 312) Ruy 8acelar

Olavo Pires Iapoa.amentio I 313) Flávio 'Rocha
Vinicius Cansanção 314) 8asi110 Villani

Jayme Paliarin 315) Fernando Cunha

Fábio F~ldman • (apol.amento) 31 6 ) Antonio Cãmarâ
Drlando Bezerra 317). Dsvaldó 8ender

José Ignácio Ferreira 318). Genebaldo Correia
Mendes Botelho 319) Mansueto de Lavor

Ricardo Fiúza 320) Mario Assad

Antõnlocarlos Konder Reis 321) José Tavares
Mauro Sampaio 322) ~Miro r e í xe i ra
Severo Gomes 323) Franc1.s.co' Amaral

324) Francisco Pinto

325) Geovah Amarante

326) Gerson Peres

327) Asdrúbal Bentes
328) Furtado Leite

329) Nyder 8arbosa

330) Maurilio Ferrelra Lima
331) Moysés Pimentel

332) Gerson Camata

333) crd Carvalho

334) flonaldo Aragão

335)Wilson Campos
336) Geraldo Melo

337)Vilson Souza

o Capítulo II do Título V·I do Projeto de Constitui

ção trata das fananças públicas, estabelecendo o seu artigo 192 que

EMENDA

r,r------------- TE:xTO/~USTlfICAÇ.io------ _,

258)

259)

260)

261)

262)

263)

264)

265)

266)

267)

268)

269)

270)

270

272)

273)

274)

275)

276)

277)

278)

279)

280)

2aO
282) PUnia Martins

283) Marcondes Gadelha

284) SflV10 Abreu

285) AloíS10 Vasconcelos
286) Uldurico Pintq

287) Cunha Bueno '.

288) Ruberval Pilotto

289!;~~ritjue C6rdova

290)-:Jotahy Magalhães

291) Airton Cordeiro
292) Pedro Canedo

{apoa.amentio ) 293) r ranca scc Rossi

294) José Agripino

295) üjene l Gonçalves

296) José Lourenço

297) Adenu r Andrade
{apoa.amentio I 298) Nelson Sabrá Iepoaement.oj

299) Paulo Delgado

Rubem Branquinho

Maria de Lourdes Abadia

Myrian Portella
Lúcia Braga (epoaamenco)

Rose de Frel tas
Haroldo Sab6ia

Alexandre Costa
Bernardo Cabral
Osvaldo Macedo
Marco Maciel
Ivo Vantferlinde

José Ulisses -de Oliveira
Mauro ,cámpós
Afi f~ Domingos' (apoaemeneoj

Cassio CUhha Lima

Vicente Bago
Raul Belem

Aécio Neves

Paulo Marques
Paulo Ramos
Domingos t.eone l Lí

Pompeu de Souza
Nelson Wedekln
Abigail Feitosa
José Carlos Vasconcellos

Manoel Moreira (apoiamento)
Hilário 8raun

José Melo
Moema São rtuaçc

Gastone Righi

Inocêncio m ãve i r a (apoaement.oj

Atila Lira

José Maranhilo

Aloysio Chaves'
Irapuan Costa Júnior

ASS1S Canutã

Oscar Corrêa

Dionísio Hage
Sergio Brito

Wagner Lago

Fernando Gasparian
Aluizio Bezerra

Walmor de Luca
Cristina Tavares
Ant.ero de Barros
NlOn Albernaz

João Carlos 8acelar

Almir üebr rej

Benedicto Monteiro

Ronan Tito

Fernando Bezerra Coelho

José Thomaz Nonô

Octávio! ElíS10
Dirce Tutu Quadros

Albano '.fxancer (apci.amentoj

Eno,c vf ear-e
Caio Pompeu
Domingos Juvenil

Raquel ~ndHlo .

José Paulo 81.501

José Maurício (apoa.ament.o}

Tadeu França

Carlos Altrerto Ca6 Iepoa.amentio)

Carlos Oe'Carli {apoa.amentio}

Joaquim Bevilacqua
Marcelo Cordeiro

Aluizio Campos

Mauro Benevides_ (apoa.amen t.o )
Raquel cap iber ãbe

Renato va anna Iepoa.ament.o}
Fernando Lyra

187)

188)

189)

190)

191)

192)

193)

194)
195)

196)

197)

198)

199)

200)

201)

202)

203)

204)

205)

206)

2D7)

208)

209)
210)

211)

212)

213)

{apoa.amentic 214)
215)

216)

217)

218)

219)

220)

221)

222)

223)

224)

225)

226)

227)

228)

229)

230)
231)

232)

233)

234)

235)

236)

237)

238)

239)

240)

241)

242)

243)

244)

245)

246)

247)

248)

249)

250)

251)

252)

253)

254)

255)

256)

257)

Teotônio Vilela Fl1ho

João Natal

Agassiz Almeida
José Carlos Grecco

Florestan Fernandes
Luiz Viana

Euclides Scalco
Nilso Sguarezi

Ronaldo Carvalho

Luiz Alberto Rodrigues

Dirceu Carneiro
Jorge Uequed -

Carlos Vinagre -Iapoz.amentrc}

Jamil Haddad

Mauricio Pádua

Wilson Martlns

Geraldo Fleming (apoiamento)

Valter Pereira
Antonio Gaspar
Saulo Queiroz
Leur Lamento

José -Maria Eymael

Jalles Fontoura

Ma':l0el Castro . (apoiamento)
José Tinoco·
Ziza -Valadares

Fernando Henr i que cardcso

Nelson Carneiro
Artur da Távola-

José Jorge .

Cláudio Avila

Heráclito Fortes

Ismael Wanderley
José Moura

Victor Faccioni
Mauro Miranda
Sandra cavarcant í

Lúcio Alcântara

Antonlocarlos Mendes lhame
José Serra
Luiz Freire

Oswaldo Lima Filho

França reaxe í ra

Joaci G6es

Dál ton l;anabl'ava ~

José da Conceição

Rosa Prata Iepoaament.o)

Aloysio Teixeira .

Paulo Macarini

João da Mata (apoiamento)

Hélio Duque

Ivo Mainardi
Gonzaga Patriota
Geraldo Alckmin Filho
Antonio Perosa

Doreto Campanan

José LU1Z Maia

José Fernandes

Meira Fllho

João Castelo

ExpedJ. to Machado

Antônio Farias

Leopoldo Bessone
Luiz Leal (apofarnento)

Harlan Gadelha tepoaeraentio)

Joaquim Francisco lapoiamento)

José Lins
José Mel:ldonça Bezerra
Divaldo Suruagy fapoaementio I

Delfim Netto

LIdice da Mata -

116)

117)

118)

119)

120)

121)

122)

123)

124)

125)

126)

127)

128)

129)

130)

131)

132)

133)

134)

135)

136)

137)

138)

139)

140)

141)

142)

143)

144)

145)

146)

147)

148)

149)

150)

151)

152)

153)

154)
155)

156)

157)

158)

159)
160)

161)

162)

163)
164)

165)

166)

167)

168)

169)

170)

171)

172)

173)

174)

175)

176)

177)

178)

179)

180)

181)

)82)

183)
184)

185)

186)
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lei complementar regulará as atos e atividades re Latrvas a essa im

portante área do poder Públl.co.

Todavia, observa-se que entre esses atos e a t Lv.ída.,

des a serem djsc í pLrnados em j ea regulamentar não se acha incluída

a concessão das vãr.í as modalidades de incentivos, subsídios e bene

fícios, que ccns t atuem t sem dúvida alguma, instrumento de inegável

relevância das finanças públicas.

Trata-se de .ms t runent os que, por seus reflexos

c) .

..................................................................
II - ..

.........., .
§ 19 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..................................................................
§ 29 - ..

. .

~clpios têmdeitoostrad:> qtE tara IlEdidas não são restantes para Pxq:JOrCionar

1.lEs os recursos mchspensã:vt3.l.s ao atend:inento de suas zeaas necessidades.
ConseqUentemente, é ampez-Loeo adotar-se alguma

providencia que venha a corr.l.gJ.r a distribuição das receitas públi-

Trata-se de imposto que, como os impostos sobre a

Certamente o aspecto maJ.s preocupante rlas distor-

ções do sistema Trl.butárl.o vigente é o que se refere à falta de

equ.LLfba.ro e eqüa.dada na distr.l.buição de receauas e e_ncargos en

tre as três esferas de Governo que compõem a Federação. Desse fato

..................................................................

va sanãc à realização desse obJet~vo fundamental

para o equilíbrio e a harmonia da própria Federação bras.í.Le í.ra ;

apresentamos a presente Emenda ao ProJeto de Constitul.ção, que co~

siste em alargar a base de câkcuIo do FPl-l mediante a z.ncLusdjio ne

la do ampoato sobre operações de créd.l.to, câmbao e seguro, ou rel~

tl.vas a títulos ou valores moba.Lí.ár-a.oa ,

Não obstante a nova repartição de cornpetênc~as tr,!,

butárias e a elevação do percentual do Fundo de partl.cipação dos

Mun~cípios (FPM), de 17% para 22,5%, preva.seas no ProJeto de Cons

tituição, estudos e pesquí.saa reab.zados pelas entidades representetdvas ôce

§ 39 - .

JUSTIFICAÇÃO

cas , de rnodo que às Municipalidades se jam dadas condições finance!

ras compatíveis com as relevantes atribuições que devem exercer.

decorre a precária sl.tuação fl.nancei.ra em que se acha a grande mal.~

ria dos Munl.cípl.OS br-asa.Learos , cujas receacas se tornam cada vez

maa s insignifJ.cantes para atender até mesmo às despesas de cu sbeao,

fatoV10$ e inadequações desses instrumentos deve-se sobretudo ao

nados setores, sabe-se que os

ne r.íc ros t inenceiros , tributários e creditícios atualmente exa s t err-

consequências nas áreas financeira e econômica, devem ser devldame.!J,

te regulados em lei Que estabeleça critérios e parâmetros adequados

para sua cr i ação e utilização.

Envol vendo normalmente vultosos recursos que o Poder

Público de i xa de ap t i car da r e t ament e para transferi-los a determi

numerosos subsídios, .mcent ã vos e b~

de serem Lns t a t uf dos sem observãnc aa de p r InoIpaos , critérios e da-,

retrizes indispensáveis à consecução dos resultados esperados, mas

tão_somente com base em deci sõe s não amadurec i.das , ou então como m!:.

r-as t ant a t i vas de atender a situações e problemas isolados cuj a so

lução poderia ser obtida por meios mais adequados e menos onerosos
para a s finanças públicas.

Desse modo, faz-se necessãr ro que a 1e1 complementar

fi públicas e atos a elas relativos disci-que disporá sobre nanças

pline também os subsídios, incentivos e hene f'Lcaua , estabe~ecendo

condições e critériOS objetivos para a sua criação e concessao, de

modo que venham a servir efetivamente como instrumentos úteis ao d.!:.

senvolvimento econômico do pais.

tes não vêm atendendo aos objetivos econômicos e 50c1a1s em função

dos quais foram criados. E a razão fundamental das das t cr çõe s , des-

EMENDA 2P00971~·9~ ---,
~ENADOR CONSTITUINTE ~RCIÕ'LACERDA

= TtXTDf~UHIFIC••io, ____;

r

Dê-se a seguinte redação ao Lncd'ao I do art. 188

do proJete de. Constituição (A):

"Art. 188 - A União entregará:

'I - do produto da m::recadação dos impostos sobre

a renda e proventos de qualquer natureza, sobre produtos industri~

lizados e sobre operações de crédito, cêmbao e seguro Ou relativas
f--

a título li ou valores mom ã i âr-ão s , quarenta e sete por cento, na s~

guinte forma:

a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

renda e sobre produtos industrJ.alJ.2ados, é da competência da UnJ.ão.

Conforme se observa pela sua próprl.a denoraanaçâo ccneta.cucaoneL,

esse tributo, mais conhecido como âmpcsto sobre operações fJ.nance,!

ras (IOF), tem vários fatos geradores, vale da ae.r , são daver-saa as

espécies de operações. sobre as que.a.a ele Lnca.de , conata.t.uãndo , por

1.sso mesmo, a terceira maior fonte da receita tributária do Tesou-

ro (arrecadação estimada em Cz$ 109 bilhões para 1988) •
" .

AssJ.rn, Juntamente com as inovações tributárias Já

cc:nstantes ~o- (PrO] eto de ConstitUl.ção, a inclusão do IOF na base de

cálculo do FPM representará, sem düvida, o neceasâxao reforço fina!!.

ceiro para que os Municípios possam efetivamente alcançar a sua plena a!:,

1» ..

.................................................................. r ce:?l ...~ I~~J
-_ <'LI&> '" &o

~ • _ .IIS 11•
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PLENÁRIO

Constituinte ALBERICO CORDEIRO

r.r Pl.fNA~IO/CllllISSÃo/sIlBCO..lUio--------__,

"Art , 202 ••••

JUSTIFICAÇÃO

§ 29 À exceção do Departamento de Imprensa Na
caonat , do Centro GrafIco do Senado Federal e dos üí.âr í.os

Oficlals dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Mu

nicípios J a organazacâo de indústria grafIca ê de competê.!!.
caa exclusiva da a.nr.c a.a'ta'va privada.

§ 39 Le a espec aa l eda'tada até 180 (cento e 01 _

tenta) daas após a promulgação desta Cons t aruaçâo definlrá
prazos e processo de de s a t avacão do parque gráfICO hoje e
xa s terrte no serviço pfib'l r.co ;"

imprescindível para serem chamados entes da Fed!:,

2P009'Z?!........!-7~ ------,EMENDA
[:J

l
ton:mia, reguisito

raçao brasileira.

r.T TEXTO/JUSTlfICAÇio ---,

U1ENDA ADITIVA

Acrescente-se 59 ao art. 85, com a s eguan'te redação:

E: Impe r-at.avo que se coloque um freio ã intervenção do Esta-

do em atividade econômica que tem comprovado melhor desempenho nas
mãos da iniciativa privada.

JUSTIFICAÇÃO

puser o Regimento Comum.11

"Art. 85.

§ 59 O Tribunal de Contas da üru.âo reum.rvse-ã

mensalmente em sessão conj unta com as COlnlSSÕeS r-espect avas

do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, conforme dis-

I
,I Trocar anformacêes re í at rvas aos assuntos per-t a-,

:Inentes às atividades do T'rrbunal de Contas da União, para perma.t í r ao

iCongresso Nac aona I ação amed aa t a contra qualquer ato leS1VO ao inte 

resse piib Lac o ,

r

r.r-------------UXTONuSTI1ICAÇão ,

r
EMENDA 2P00973:c:=-50-- ---.t: Cons t í tuante ALBERICO CORDEIRO

EMENDA 2P0091~----==-1,----- ------,
ÇJconst1tuinte ALBERICO CORDEIRO

r.r-------- PLlIN""10/CO"155io/&1lICOIllIUlo ,

PLENÁRIO

r.T-------------TUTO/~llsTlnc.çi.o--- __,

Dê-se ao art. 71, caput, e seus §§ 19 e 59, ec.rescentando.,
lhe os §§ 10 e 11, a seguinte redação:

Dê-se ao art. 138 a seguinte redação:

"Art. 138. Have r â em cada Estado um Tribunal Re-,

gaona I do Trabalho, conforme da spuser a lei. ti

JUSTI FI CAÇÃO

"Art. 71. O Congresso Nacional reunir-se-á, anu
almente, na Capital da República.

§ 19 O período de funcaonamerrto de cada sessão

legislativa será fixado na ant.er i.or , até o final de outu _

brc , em reunião conj unt.a das Mesas Diretoras das duas Casas.

Desdobrar t desde logo, a Justiça do Trabalho para que possa

melhor des mcumb í r-ise de suas funções sociais.

r ,
<.

§ 59 Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões

preparatõnas no mês de fevereiro do pnmeiro ano da legis

latura, para a posse dos seus membros e eLeacão das respec
tivas Mesas.

10. No caso de dissolução da Câmara dos Deputado
as sessões p repa'ra'tfir-a.as terão início trinta daas após a di
plomação dos eleitqs.

r.T-------------T[XTO/~U'TI~'CAÇi.O----------------.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, como § § 29 e 39 do art. 202, fazendo-se as
renumerações subseqUentes, o seguinte texto:

JUSTIFICAÇÃO

§ 11. E de um ano o mandato dos membros das Mesas

do Senado Federal e da' Câmara dos Deputados, permitida a re
eleição dos seus membros para quaisquer dos cargos."

las Casas

Tornar mais democrât ãca e equâmme a admand s t raçâo de ambas

do Congresso Nacional e dar oportunidade a maior número de

I
Pa r l amen t ar e s , igualmente capazes e competentes, para exercerem os
cargos da Mesa.

PL[N .../llo/t'llollI5IÃO/.uaCOllln~-- ____,P PLENÁRIO

EMENDA 2P009'Z~-3
[1 Constituinte ALBERICO CORDE'-I-=R"-O----------'
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EMENDA . '2P0091ªr-:-,-6~ ---,
, CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI I Hélio Ros~s

=-------------TUTO/JunlncAçÃO. -,

2P0091,§.~-O~ --,
SENADOR JOsl! FOGAÇA

..,.,- TUTO!JUSTlFlCAÇio--------- -,

EMENDA
tJ

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENOAOOS. Art. 84; art. 85, incisos IV e VII; art. 87, § 1a ,

Dê-se a sequantie redação ao item VII do art.aço 182:

VII - grandes fortunas, compreendendo pat.ramônao liguJ.do

e ganhos de capital, nos termos defiLna.doa em Lea complementar.

TITULO IV
OA ORGANIZAÇAO DOS PDOERES E SISTEMA DE GOVERNO

CAPITULO I
DO PODER LEGISLATIVO

SEÇAO IX
DA FISCALIZAÇAO FINANCEIRA, ORÇAMENTilRlA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL

"... ,a)- ao artlgo 84, após as palavras liA fa.scalIzaçãc

I - Acrescente-se a palavra "contábil":

II - Acrescente-se, ao § H~ do art. 87, a palavra "contábeis" após

a expressão "notórios conhecimentos... 11.

JUSTIFICAÇAO

Ao tratar da f'rscal.Izaçã» fin3nceira, orçamentária, meracronal

e patrfmo-üal , no Projeto, _o Relator incidiu e-n lapso, aJ omitir as expressões

"contábil" e "ccsrtébefs", nos císposrtfvos ensndados , onussãc materãat reconhe.,
Girl?~~10~pippiill..gêPJitado Bernardo Cabra..!, _em contato que com -ele tivemos, e
fIJe ora nos dispomos a corriglt' , promovendo a adequação requerida por maténa

_~ tãJ ?,ignlf~~~~ê i.mport~'1c~a ~ _qu:_J~_!ora ~ÍOITTB1te cbjeto de Irucratava lÉ

nossa parte.

b)- ao ar tiqn 85, InCISO IV, após as palavras "realizar Inspe
ções e audi tonas de natureza... 11;

c) - ao artrgo 85, inciso VI!, após as palavras "prestar as ln
formações solicitadas pelo Congresso Nacional ou qualquer
de suas Casas, por inícrat í va da comissão competente, 50 _

bre a fascal ízação .. ".

Por oportuno, reqrstraaos que esta proposação reporta-se a mars

de um dí.suosftavo, por tratar de.modíf'Icaçõss correlatas, conforme admibdJ no

arhgo 23, § 2º, do Reqrmsnto Interno da Assembléia Nacional üorrst í tumte.

Introduzam-se as seguintes alterações no Projeto de Cons _
tituíção (A) aprovado pela Comissão de Sãstemat Izaçãoe

2P0091,Z,---,-8~ ~
SENADOR JOsl! FOGAÇA

JUSTIFICATIVA

PLEllÂRIO

~(~vu.-fC>8-"-r-)
UIIIIIATUIIA

A elevada regressividade do sistema trJ.butárJ.o bz-aaa.Leaxo

é fa~r-io e J.nquestionãvel. Quem ganha maa s , paga proporcao

nalmente menos amposco , O trabalhador que tem no se.íâri.c sua âm.ca

forma de renda, não tem como escapar ã ta-abut.açâo s é descontado

na fonte e não tem corno escondê-lo na declaração anual. f: outra a

situação daqueles que vivem do capa,tal e da especulação: têm
opções para ocu!tar J.ntegral ou parcaajment.e seus r-endamaneos j ou

mesmo quando pagam ampost.os , aa.nda podem optar pela tirabutiaçâo

exclusiva na fonte, o que df.nu.nua, sua carga tr~butãr~a.

Esta emenda, propondo ampoetio sobre ganhos de capa,tal

contribui para a correção desta grave distorção do sistema tr~bu

tãr~o. Ao mesmo tempo, procura dar tratamento maa s adequado ao

imposto sobre grandes fortunas, a.nooarpoz-adc ao Pro) eto na ccni.eeão

de sistemat~zação. Atendendo os pr-t.ncfpa.os das Ea.nançes piib.Lacas

e de acordo com a experiência das nações maa s desenvolvidas do

mundo, propõe-se a redefinição para um imposto sobre pat.r-amôm.c

lIquido.

EMENDA
tJ

r

r;or---'---------- TtllTO/JUSTI'ICAÇio, ---,

EMENDA ADITIVA

o § 3º do artigo 234 passa a ter a seguinte redação:

A lei disporá sobre as condições e os requisitos que

faclli tem a remoção de órgãos, t ec i dos e substâncias humanas p.!.
r a fins de transplante e pesquisa, es s im como sobre a coleta e

t r ansf'uaão de sangue e derivados, vedado todo o tipo de comerci~

Lãzaçãn ,

Na verdade, o Substltutiv.J aorovaoo na ccoussão de srstemat.iza 

çãJ drscr írmna a Contahil rdads quando omrte , no texto do caM do art. 84, e

tamaém do arciso VII do art. 85, a fiscalização contábil, qus é o ponto de pa..!.
tlda e a base da fiscallzaçã:J fína-ceara, orçane-rtâraa, oceracronat e oatrimo
nial

o art. 85 dispõe sobre o controle externo, a cargo dJ Congresso

Nacaonal e exercido pelo Ttubu-tal, de Contas da u-uão. üeternma o inciso IV

desse artigo, como U11a de SU35 compstêncí as , a realização de "inspeções e audi

torias de natureza flnanceira, orçene-itéria, oceractonal e patr.imomal. .. 11, om.!

t índo cLJ texto a "auditoria contábil".

JUS T I F I C A ç A O

comércio de sangue e seus der i vados tem s i do respon

sabilizados em todos os países, onde é permi t i do , pela propagação
de doenças trrrecc acaes , entre elas a malária, doença de chagas,
sífiles, hepatite 8 e a síndrome de' imunodeflciêncla adquí r ma _

(AIDS). Pro íb i r este comércio é uma medida fundamental na preve..!}

ção de doenças, algumas das quais de altl:r gravidade, anc Ius í.ve
letais. •

A auditoria é termo caracteristicamente vinculado à C0'1tabilid3je
e o 'trabunal de Contas dela se socorre precãpuame-rte para fins de tomada je co!!.

tas, constatuíndo seus registros os dados básicos de controle das f'msnças pú 

blicas. Pór isso, acredit.amos mdispe-isével a Inserção, no texto, da expressão

"auddtoria de natureza ccntábil".

__ O ar taqo 87, em seu § 1º, discorre sobre a qJahf~ca;ã:J dos M.!.

nistros do TribJnal de Contas da União, prescrevendo q:.1l3 sejan "escolhidos den
tre brasileirº-;_maIores de trinta ~e:: ~cinco :nos, de adonejda-íe moral, reputação

illbada e not6nos conheCJ.me-,tos jurídicos, econômicos, f'mancerros ou de admi
nistração púbJ~ca .. ", Os conhecimentos contébers consta tuem a alma da tomada

de contas. A introdução dJ pré-requrs í to "cornecin'entos contãbeís", n'J texto en
questão, aflgJrq-Se-nDs, portanto, de moer íosa obr.íqaçã:i.

':i- Não temos dévadas quanto à aceitação da presente Em::lnd3 pelo

Plenário da Assem:J1éla Wa~ion3l Constltuinte, eis que ela contribui para sanar
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= TUTO/~u5TlncAçiD _,

EMENDA 2P0097,~-4
[J CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI ------------,

A Lea atual fn.xa em apenas doaa anos o prazo para

retorno. Nl.nguém suspende por lazer se!1..§ estudos supe"'"'iiõres. DoiS-'

anos não é tempo aufa.ca.entre para alguém se recompor econônu.ca ou

Ei.nencearemerrte , sobretudo quando se é aa.nda Jovem.

A alegação de que os bene f a.ca.ado s escaraam deeat.ug

La.zadoa não é vexdadeaxa , Fosse aeaam , teríamos que cancelar m!

lhares de da.p Lomaa de enqenhearos , mêda.cos , advogados, socaô.Ioqos ,
arquatietioa , por não exercerem a pr'cãaasão por mai.s de dois anos.

A rneda da proposta é um ancentavc , é válida e Justa.

Por que não ser eatienda.da ã área maa s neceaaatada

deste País?

I'UNAllLO/cOllISIÃO/IUICOMIIIÃO -,

U '~J4: +a c. IA SA.A. ,
(VICTOR FACCIONI r

otuasão da comíssão de SIstematização, e faz Justiça à l~rescindivel atividade

do ContabIlista na fiscalizaçã'J f'mancerra, orçanentáraa, ooeracíonal e p3tn"9.

rüal , C0110 se Impõe.

r

[J PLENARIO

EMENDA 2P009~1-6tJ CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA -='------------,

TITULO VIII
DA ORDEM SOCIAL

CAPíTULO II
DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇAD II
DA PREVIDENCIA SOCIAL

Acrescente-se ao artJ.go 237 do Projeto de Constltuição (A) o seguinte
inciso VI renumerando-se o atual: P PLENÁRIO

'UNAIIIO/cOllllssio/.UICOllltSsio -,

Arbgo 237 - .

v - aos sessenta anos de Idade, ao homem I e I aos cin
qtlenta e cinco anos I à mulher I para as categorias a que se
refere o artigo 99 desta constatuição.

r.T TEXTO/J""TI~tCACio __,

Emenda aditiva à alínea "b", do Art. 178, da seção 11,

do Capítulo I, do título IV.

JUSTIFICAÇAO

Considerando que o Projeto de Constltuição (A), em seu artaqo 237, i!!,
ciso m, assegura a aposentadoria pelo trabalho rural IIcom tempo mrerror ao e~

tabelecido no lnC1SO 1'1, e que tanto o trabalhador rural como o pescador artesa
nal, categonas de trabalhadores a que se refere o art. 9º, assim como o parcei
ro, o meerro, o arrendatário e respectivos cônjuges, começam a trabalhar com po!:!.
ca adade, justlfica-se plenamente a apresentação desta Emenda.

Inclua-se ao art. 178, alínea lIbll, "in fine" as expressões:
Art. 178 ( ••• )

b) templos de qualquer culto, salvo quando utilizados

para pregação ou ação de atividades políticas, par t adé r í as ou ideolÉ,

glcas.

r.r TEXTO/JUSTltlcAÇio _,

Tal sugestão, apresentada em fases anteraores , deixou Ide ser aprovada
pela Comissão de Sistematização pela falta de apenas do'is votos que ceracterazeg
sem o cpJOruTl quall f'acado de quarenta e sete votos favoráveis. Eis porque vaIta
mos a apresentá-la, esperando que o Plenário da Assembléia Nacional Constituinte
a acolha, Inserando-a corno pnncípio no texto da' futura Carta Magna do País.

Constituinte JOSÉ EGREJA

Plenário

JUSTIFICAÇiio

A intensâo desta alínea é isentar de impostos os templos onde _

devem realizar-se at Iv i dade s r e Lr q í ns as . Quando, ao invés disso, n!

les se exercem at Iv i deoe s políticas, se j am partidárias ou Ldeo Lúqr-,
cas , subvertendo as f LnaLr dade s , não se compreende 8 .i.senção A or

ganização responsável dever i a , i s t o s rm, par t i c í.par de partido paI!

tico, fora dos templos, colocando-se então ao abrigo da Le i e gozan

do também de isenção de impostos. O disvirtuamento torna-s.e então en

gado pela ut í Li zação do templo e da religião, esta direta- e indireta~

mente, para iludir a boa fé de pessoas quase sempre despreparadas p3!.
ra percebê-lo.

Como consta das Escrituras, há que se separar o j010 do trigo, _
oferecendo a Deus o que lhe é direi to e de nosso dever e pe rmi tindo
a César cobrar a sua legítima tributação.

r,cr--------PLlNAllto/collll',io/IõU.COIllIS8io -,

r
EMENDA
(l

2P009ª.º'"="'-8=---- --,
SENADOR AUREO MELLO

r.r
P
L[H-.1l10 / COIl ISSÃO/ IõUBCQIIlI SSÃO -,

PLENJl.RIO

Acrescente-se ao art.246 do proJeto de consta.tuaçâo da C2.

missão de Sistematização, o parágrafo 39:

§ 39 - Fica permitido a todos os brasileiros que, por rn,2

tivos diversos, foram obrigados. a suspender seus

estudos supexaoxes , o retorno às suas respectivas

Faculdades, a qualquer tempo,' assegurando-se a c~

da um as vagas e os crêôatos nas matérias J á cU!!!.

pz-a.das e a obrl.gação de cumpxament.o dos crêdi.tos

de novas cadeiras.

EMENDA
[J

r

=-------------TtxTO/JlISTl~tCAÇi.o __,

JUSTIFICAÇÃO

A nssembâêa,e Naoa.onaL Conatn.tiuarrt.e tem pautado sua

ação pelo caráter abrangente, progressista e Justo de suas propo.§.
tas.

A Ana s t í.a ampla tem s a do conceda.da a vâr.i.os segrneE.

tos, no campo admí.matretnvo , po l.Ét.a co , econênucc , da forma maa.s

zacaonaL,

Emenda ada t í va ao Art.36 do Capítulo IV do Título IV

Art.36. A remuneração do Prefeito e dos Vereadores será f i.xada
pela Câmara Municipal, para cada exercício, dentro dos limi tes es

t abeLec i dos na const i tui ção Estadual, a qual d i spcr á que a remune

ração dos Vereadores será por sessão a que comparecer.
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Não há expl1.caçães p Laus Iv e i s para que se mantenham pr1\'~

t a e ade s as s e r v e n t i a s do foro ex t r a-r j ud i c a a L, Esse absurdo pr1v'11i

g10 se choca contra os i.n t e r e s s e s da c o Le t i.v a d ad e e deve ser

ab c La do na nova ordem con s t a t u c a o n a L,

Sem que se c o ns a d e r e a teoria do "d a r e a t c a d q u a r a d c ' vál2;.

da perante o Poder Co n s r Ltuan t e , me smc e s s am ;" a Emenda r e s p e a c a os

d i r e Lt o s dos atuais t a t.u La r e s por questões p~â~1.cas, Lnc Lus a ve J a

de mais Eac a Imen t e c o n s e gu a r os votos ne c e s s a r a c e para a e s t e t t aa-.

ção geral das serventias.

,JUSTIF-ICAÇAD

A remuneração dos Vereadores tem sido ob je t o de muitas

discussões porque abusos e exageros têm sido cometidos.
No sentido de moralizar de vez este assunto. há que

~mp~ta norma no texto constitucional.
~ outro lado, a remuneração exagerada da vereança

tem estimulado a disputa por pessoas sem e sp i r Ltu público mas ap~

nas j nt e r es s adas nos subsídios a receber. jIsto é degradante e 1n

jurioso à car r e i r a política, cujo início ?eralmen:.-; se ~á pela V!
r eança . A norma inserida m íb i r é a f i xaçãu ~de...preníuneraçoes exage

radas e i.ncompe t fve rs com as rendas municipaIs

Art. ii. Serão e s t a t a e ad a s as serventias do foro

c a a L e e x t r a-cj ud Lc a a L, assim d e f Lna das em lei, r e s p e a t a do s

r e a t c s de seus a t u a a s t a cu La r e s

Supramaur-se os da.spcs i tnvos em contrràrao ,

JUSTIFICATIVA

j ud a-.

h-

EMENDA
tJ

r:T------------- TUTCl/JusTrI'ICAl;iO,--------------"l r
EMENDA MDDIFICATIVA

Dê-se aos incisos I e XVIII do artigo 79 do Projeto,

as seguintes redações:

"Art. 7º-

EMENDA 2P009~2-,,-9,-- --,
l:Consh tuant e JDSIô DUTRA

r:T-------------T!.lCTO/JUSTI'ICAÇi.O' +-_~

Com o acréscimo da alínea !le ll ao dispositivo 0ia enfQ
cado , a emenda que submeto à cuns rdaração de meus nobres pares V1Sa a

concessão ~ aposentadoria aos ~ labutam .Q.Q.! estabelecimentos ~

crédito,lSSO é, ~ bancárlos, ~ trinta ~.2!:.~, quando
homem, e após v i nte e cinco anos, quando mulher. Não se pense qJe esta-- ----------- ------ I
proposta é graclosa. Ao contrário, ela tem enormes s Lqna f i caçãq , po,!,.
que se ar-r-ame em dados cLent f f aco s que reconhecem a at avadade bane!
ria como uma das que mais produz desgaste no cérebro do trabal~ador

Tanto assim que as est.at í aticas demonstram e provam o alto índice de

loucura que se verifica no se i o da classe bancé r aa brasileira
O di spo s ã ti vo ora sob exame 1 na sua alínea "bv , ao es

tabelecer um tempo menor para as aposentadorias decorrentes do tI:'ab~

lho rural, noturno, de revezamento, insalubre ou perigo, já admite a
diferença que ex i s t e entre as várias atividades laborais. E,em sendo
as s am, e se considerando que a atividade bancária é profundamente de~

t ruadnra das faculdades cerebrais e, por via de cunse quênc í a , do prÉ.

prio f Is i co , é que apresento a presente emenda} na esparan
ça de que ela possa merecer a aprovação de meus eaunentes colegas, Já que,para os
bancános, não pode prevalecer a aposentadoria s tranta e cinco anos para o homem
e trinta a mulher como está ro osto no P .eto de Constit i â re s b a ~

JUSTIFICATIVA

Adlte-se ao ar t aço 237 do Projeto de Constituição, o seguinte inciso:

VI - Após trinta anos de trabalho para o homem e Vl!!

te e cinco para a mulher, quando prestados a est,!
belecimentos de crédito

EMENDA 2P009~§,----,-7,---- ----,
tJ Constituinte JDSIô DUTRA

r;r--- TtllTO/~U!;TIFlcAÇi.o'--- ____,

I - Garantia impessoal de emprego, protegido pela li
mitação ânua da despedida imotivada; que não pode exceder aos
percentuais fixados em lei, ou ajustados em convenção, exclui
dos os casas:

a) de contrato a termo, nas condições e prazos de lei;
b) falta grave assim conceituada em lei;
c) baseados em fato econômico intransponível, fato teE..

no!ógiqo ou infortúnio da empresa, de acordo com critérios e~

tabelecidos na legislação do trabalho.

A emenda em seu inciso I, mitiga a estabilidade assegu

rada ao Projeto, ao mesmo tempo que contempla o trabalho contra
despedidas coletivas imotivadas. A lei, no caso, poderá estabe

lecer limites de despedida imotlvada por categorias; umas .mais

protegidas, outras menos, conforme as caracteristicas de cada
uma, e até diversificar-se por região.

Em seu inciso XVIII, a emenda em sua Redação visa prote
ger os empregados com muito tempo de serviço e de certa forma I

constitui meio de garantia indireta de emprego.

XVIII - Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço
sendo no mínimo de trinta dias e a indenização compensatória
correspondente a um mês de salário por ano trabalhado •

.JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

tJ Plenário

r:T------------- TElCTO/~usTIFleAç.o-- ~

EMENDA 2P00984,--'-1'---- ----,
f!J üoas tc.tudnte MANSUETD DE LAVO;UlUll

Dê-se ao caput do Art. 11 do ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTIT.!:.

CIONAIS GERAIS TRANSITGRIAS A SEGUINTE REDAÇÃO:

EMENDA MDDIFICATIVA

Modi flque-se a redação do artigo 34 do Ato das Disposições Cons t í tu

c i onais Gerais e Transitórias, ,para a seguinte:
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'EMENDA MOOIFICATIVA

r;-r TUTO/Ju$TIFle,.çio ,

Dê-se ao art. 206 do prole t o de Constituição (A), da Comissão de Si,!
tematização, a seguinte redação: (

nArt. 206 - O aproveitamento dos potenciais de energia

hidráulica e a pesquisa e a lav~a de recursos e jazidas minerais

sámente poderão ser efetuados mediante autor í zação ou concessão

da União, no Jnteress~ nacional; quando essas atividades se d~

senvol verem em faixas de f'r ont e i r a ou em terras lndígenas, a aut.Q.

rização ou concessão será dada exclusivamente a brasileiros ou a
empresa nacional, na forma da IEh.

§3Q - As autorizações e concessões prev i s t as neste a!.

t i qo , não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcial

mente, sem prévia anuência do poder concedente.

§4º - Não dependerá de autorização ou concessão o aprE.
vei tamento do potencial de ener qa a renovável de capacidade redu
zida.

§5º - Ficarão sem efeito as concessões de lavra cujo
trabalho de .i.mpLarrt ação não seja Lní c i ado , lnjust1 f i cadamente , no

prazo de doze meses, contados da publicação, na imprensa naciE.
nal, do respectivo título de ccncessãa«.

JUSTIFICATIVA

§1º - A r e i poderá atribuir aos Estados a concessão de
de uso de po t enc i aa s de energia eIetr i ca existentes no seu ter!l
tório I obedecidas as normas deste artigo.

§2º - E assegurada ao pr opr í e t ãr an do sola a par t i c Ipa

ção nos resultadas da lavra, na forma e valor estabelec}dos em
le1

A Emenda Ora proposta tem mais d01S nb je t Lvos r a) pe!.
mít i r a qualquer empresa a prática de atividades ligadas à mineração,

atr Ibu.i ndo-cas exclusivamente a empresa nacional, quando desenvolvi
das em faixas de fronteira ou em terras indigenas; b ) e Lí.mi.nar- da
texto constitucional a referência a prazo.

Em regime de livre iniciativa I que caracteriza uma ~

conômia de mercado, não tem sent i do fazer restrições constitucionais

a capital estr anqerru. O Brasil, país carente de capital, não se p~

de dar ao luxo de criar empecilhos aos investimentos externos, disp.!:!.

t adns até pelas nações do bloco s oc i aLf s t a , pr Irtc apa lment e epl setor

dependente de elevado volume de recursos e de tecnologia aprimorada.
Basta que se assegure o controle, pelo Estado, das autor i zações
concessões para a pe squ í s a e a lavra, suborrunenoocas expressamente ec
interesse na-cional No mais, as a t avLdade s devem ser regidas pelas

normas geraÍs , atinent~s às demais atividades, para o exercicio das

quais a empresa nac i cnal já conta com os deva dos estímulos I assegura
do;.. pelos §§ 2º e 3º do art. 200. -

No concernente às faixas de fronteira e às terras in

dí~enas; é justa f í céve I o exercicio das atividades exclusivamente lU'

emprisas nacionais, em homenagem à segurança do pais e à preservação

do Ratrimônio cultural das comunidades indígenas. Daí a ressalva fel
ta na Emenda proposta.

Por outro lado, é .imper-Ios o registrar que a tempora
r í.edade , por prazo determinado, nas autorizações ou concessões de
pesquisa ou lavra, traria cuns equênc í as nega t Ivas muito sérias ao s!
.tor mineral, tanto econômicas quanto sOitlais.

No plano econômico, a fixação de prazo determinado à

exploração de recursos minerais forçará as empresas a embarcarem em

estratégicas imediatistas de produção, causando J entre outros, os s~

guintes e f'ea tos indesejáveis:

e) planos de mineração dirigidos basicamente à extra

ção das partes mai s r i cas dos depósitos, em prejuizo da jazida como
um todo, o que pode signi ficar lavra predatória, r-eduz ando desneces
saxiament.e nossas reservas de recursos não renováveis;

b) queda dos indices de produção e também de produti

vidade dos. investlmentos, que só os planos de médio e de longo pr2.

zos podem assegurar t pois o minerador leva sempre em cons í.oarção P'!
rãmentros econômicos de mercado, tanto no que diz respeito a preço

como a demanda, os quais, cotejados com os custos, definirão o r!

torno do empreendimento;

c) desestimulo a pesquisas que possam ampliar as r.!:.
servas ccnnec i das nas àreas Já em exploração, pois o minerador nenhllTl

benefício terá com a ampliação de suas reservas, uma vez que seu ~

proveitamento estará além do prazo de concessão temporária.

No plano soc i.al , o prazo determinado desencorajará t,2

da a sorte de investimentos que visem a melhorar a qualidade de vida
das que labutam a setor. 'De outra lado, afetará a capacidade da s~

tor na geração de novos empregos, especialmente nas regiões longí!!

quas , enfraquecendo ass rm seu papel na dí s t r íbui ção de rendas.No Br~

511, a situação é par t acu l arment e agravada porque as provincias min~

rais encontram-se principalmente em áreas destituidas de qualquer i!!

fraestrutura urbana, exigindo das empresas que lá atuam construir c,!
sas, prover escolas e hospitljlis, resolv~as necessidades de abast!:

4
{

YSINATURA

l

EMENDA 2P00987,.......5~ ,
f:J Constituinte JDS~ DUTRA """""

A Assembléia Nac10nal ccnst.í tuínte , no projeto de Co.~~
tituição (A) da ~ coe.i s são de Sa s t emat a z aç ão , oferece no »Ato das D~.§.

posiçõe~ êonstltucion<ais Gerais -e r rans.í tõr rasv, contida no àrt190

34, matéria relativa 8? assunto' "Fu ca revogado- o necr-et.c-Lea nº

1.164, de 1º de abril de 1981 e as terras de que trata reverterão, 1
mediatamente, ao pat.r í mõru o dos Estados de que foram exç Iu.í dos v,

Assl~m, dada a s1 t uação esdrúxula cr i.ada pelo novo D,!
creto-t.e í de nº 2.375,~ de 24 de novembro de 1987, que, revcqando

üecr eto-Le r nº J. 164/71, manteve as situações juridlcas das- t er-r as
indevidamente aproprjadas pela União federal mediante a espoliação c:b

pat r ímêní.o dos -as tadcs A~~zônl~os, a ~tu~ü redação _dg Art. 34, da paI.
t-e relativa às disposições gerais e transitórias do Projeto de' Con~

tituição ora em discussão, é portanto ampr épr aa _por _u~ tiapassada.
A v í.s t a disso, impõe-se. a ,aprovação da presente emenda

Que na essência visa restabelecer' embora parc1almente, o patrimO
nio Ílos Estados que 'foi comprometido pelo Decreto;kei 1164171 e que contlnua se~do
pelo Decreto-Lei nº ~375, de 24-11-87,tujo lexto e objetiva derrogar,por lJIla Slm-

IIArt. 34 - As terras devolutas que per t enc i am 80S

Estados nos termos da Constituição Federal de 1946 e que foram
incorporadas ao patr í môru o da 4nião ou de orgãos da adminlstr!!.
ção pública federal por força ~e pr oced rment os dj scr Lmãnat õ r ins;

aoní.rustr at Ivcs ou judiciais, reverterão Imediatamente ao p~

t r Imcnac dos Estados de que fo~am excluídos.

Parágrafo Unico - s acam excluídas do da spcs t o neste

artigo, as situações jur í drcas .const i tuí das decorrentes de .!
Lzenações , concessões, autorizações de ocupação ou de uso, l~

galmente fel tas a par-t i cu.Lar es pelo Governo Federal".

JUSTIFICATIVA
Desde o dia 1º de abril de 1971, todos os Estados Am~

z êru.cos foram espoliados em seu pat r-Imõru o , com o advento do DecI.!:.

to LeI nº 1. 164. Se esse drpIcma leglal trouxe certas vantagens sob
determinados aspectos, por outros, gerou uma série de problemas d"ê.
correntes de uma má política fundiária em razão da ação exc Ius í v i s

ta do então Governo federal nas faixas de terras por ele apropr í.a
das por ar t ã fícios legais.

Logo em seçuida à eleição dos candidatos da Aliança

üemoc nã t í ca , Tancredo Neves e José Sarney, o PMDB promoveu, através
do üí ret õr i o Regional do Pará, um Semanâr í o objetivando a definição

de diI'~tI'i;eS- para a reg1.ão amazônica a f1m de subsidiar a ação do
" /

"~na~~~~~~N~e-s-s-a--o-c-as-i~ã~o-,-todoS os participantes dos governos e~
taduais da regiã,O fôram unânimes no pedido para a imediata revogação

do dito Decreto-Lei 1.164 e o retorno das terras ao patnmônio do res

pectivo Estado em respeito a um-prir;~íPio repub l i cano e f'ederat rvo ~
consagrado desde a Carta Mâgna_,de 1891.

Agora, a 24 de novémbrp de 1987, o Pres>dente da Repú

blica com a edí ção do Decreto-L~l (19 2.375, ao invés de tão SJ.mple~

mente revoga; o_·Decreto":Le~ 1 .164, o "f'ez j mas criando uma série de e25
c~eções e ressalv~s ~s ~uaisl _êo r.i na L, ma,:tém ~ mesma r ea Lfdade fu.!!..
piáxia, ou seja: ~ Estados' Amazônicos continuam espoliados em ~

patrimônio.
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= TZJtTD,IJIJ"r",CAçio ---,

EMENDA 2P009~ª--",-3,----- -----,
(l Constituinte JOS~ OUTRA

Não é possivel porque ele significa, ao mesmo tempo,
manter a empresa privada como sociedade fechada, permanecendo o e!!

pregador juridicamente ar r espnnséveI - na medida em que não está su
j ea t o a nenhuma sanção ao demitir imotivamente. Nem se diga que 
proposta de multa, por exemplo, na hipótese de denn s são sem justa

causa se cansti tua em um corretivo Irutudor da di spensa imotiveda: essa

alegada penaLidade financeira é sempre incorporada aos custos e tran~

f'e r i da para o consumidor nos preços de venda. A r es t r i çãn tan que ser

social, isto é, o empregador só poderá demitir, se justificar sacia!
mente o ato praticado.

Não é possível porque o llimi tado poder de extinguir
unilateralmente o contrato de trabalho confere ao empregador o peri

goso pr í v i Léç i o de neutralizar o slstema de proteção ao t r aba Lho ; e~

presso na pn l I t i ca sa Lar i a L, na proteção do sistema de prev í dêne i a

soc i a l , nos da r e r t os pretensamente assegurados na Cnnao Li dação das
Leis do Trabalho I na atuação da .Jus t a.ça do Trabalho, e na ação sindi
cal como e'xpressão do poder social. Os reajustes e aumentos S~l;
r í.e i s têm sido permanentemente afetados pela rotatividade Lmo t i vada
da mão-de-obra. Este é o mot r vo pelo qual têm caído a par t rc Ipação do

trabalho na di vã são func rona I da renda e os sa l ár rcs brasileiros se

situam entre os na i s aviltados do mundo. Esta é a causa pela qual eE!.
quanto no mundo olvd Laaado o salário é o principal fator de formação

de custos,no Brasil representa o 49 ou 59 f'at or j bem abaixa dos juros
bancários, dos .nnpos t os governamentais, do lucro e,em alguns casos,
da matéria prima Este também tem s ado o motivo das d.i f'LcuLdade s en

frentados pela previdência social brasileira, cuja receita é afetada

pelos baixos níveis salariais. Aliás, a g~antia ao trabalho f 01 i.!!
troduzida inicialmente na Leqa s Laçãn previdenciária como forma de ga

r ant i r a estabilidade da receita previdenciária. Este é o motivo d-;;

agravamento das tensões socaaas , resultante da violação dos direi tos

assegurados em Ie i • O trabalhador sabe que se recorrer à Justiça do
trabalho ganhará a questão mas seguramente perderá o emprego. E o mo
vimento s mdaca j fica prejudicado porque a insegurança no emprego i;
pede a consolidação de liderança s í ndí cais , -

Não é possível ... porque alí,onde a empresa é uma socie
dade fechada e antr-uemocr ãt i ca , a figura-se inviável a consol~daçã~
de uma sociedade politicamente aberta.

Sob o enfoque econôm~co, a rotatividade incontrolá
vel da mão-de-obra é uma das princlpais causas da concentração de
renda em uma econâmia anf'Lac í onáraa coma a nossa. Somos o país de

mão-de-obra abundante e barata em todos os setores, coma afirma a pro

paganda governamental' dirigida às empresas mu.Lt Lnac aona Ls e distri
buida pelas açênc i as do Banca do Brasll no exterior. -

Precisamente pelos motivos ac ima apontados, fracassou
o programa habitacional operado pelo B. N.H.

ExpIlca-se: ,C9mo.a rotatividade da" mão-de-obra impl~

cava I e implica, na rotatividade dos depósitos do Fundo de Carantlas,

o B.N.H foi obrigado a apelar para a poupança voluntária da cadern!,

ta de poupança e das Letras Imobiliárias, muito mais caras do que os

depósitos do FGTS e, em consequêncaa , a desviar os financiamentos i

mobí Lí ár aos para as camadas de maas al ta renda, ex-purgando do progr~
ma os trabalhadores de menores salários, SUJeitos à rotatividade da
mão-de-obra e por isto mesmo incapaz de responder pontualmente pelo
pagamento das prestações constantementejélevadas.

'Como se vê, falso o argumento de que a proposta ~!!.

cluída no anteprojeto da Constituição ampLí c a em proibir ou retirar

do empr es ár ro o poder de denu t í r inerente à empresa cap i t al Is t a ,

Na verdade, a garantia o ter-ec rde aos trabalhadores
apenas repete a o f e r ec i da aos servidores publicas no Artlgo 45,

3º do mesmo bnteprojeto; sendo que os servidores militares têm

proteção contra a d i spensa rmot í vada a par t i r do momento em que são
declarados asp i r ant es . Assim, se a ga.rantia de emprego para os trab~

lhadores da empresa pr rvada , é nucava ao interesse nac.i onaj j a estab,!
lidade do servidor púb Lí cnç cav i I ou militar, deverá ser considerada
também noc i vo ao anteres se nac i ona l .

E uma questão de ccer êncaa : ou é boa para todos ou
não serve para ninguém

Não é posssível manter a atual esquema de relações

entre o capital e trabalho no qual o empregador d i spõe do poder arb!
trá rio e ilimitado de r esc i nda r und Lê t e r a Lmén t e o contrato de trab2,

Pj.IIIA"IO/CO"ISsiol.UICO"llS~----------'

EMENDA MODIfICATIVA

Modifique-se a redação do inciso 1 do artigo 7º do Projeto de Constl

tuição, para a seguinte:
!lArt. 79 -

1 - Garantia do direito ao trabalha mediante

relação de emprego estável após 2 (dois) anos de serviço prestados

ao mesmo empregador, ressalvadas:
_ Ocorrência de falta grave comprovada jud.!.

b Superveniência de fato econômico intran!

ponível, técnico ou de infortúnlo da empresa, sujei to a comprovação

judicial, sob pena de reintegração ou Inderu zação , na forma estabel!'.

cida em lei, a critério do empregado:"
JUSTIFICATIVA

cialmente;

cimento etc .•.
Enfim, em determinados tipos de exploração nu nera l , a

prefixação de prazos pode simplesmente inviabilizar os empreendamen

tos do ponto de vista econômico, Levantando mais um 6bice aos tantos

que já cerceiam a ação daqueles que se dispõem r no Brasil, a exercer

a~ atividades produtivas.
Ademais, a presente emenda acrescenta t qês parágrafos,

renumerando os dois existentes, cem os quaa s visa: a) atribuir aos
Estados a concessão de uso dos potenciais de energia elétrica nos
seus territ6rios; b) assegurar ao proprietária do solo a particip.!

ção nos resultados da lavra; c) estabelecer que as concessões de I.!!.

vra cujo trabalho de implantação não seja iniciado, Injus t i f í cadameq
te, no prazo de doze meses· contados da pub La.cação do ato concessivo J

ficarão sem efeito.

Este último parágrafo objetiva df nami zar o processa

de exploração m~neral em nosso país. E isso só será possível na med.=.
da em que se estabelecer prazo para implantação do trabalho de lavra

Resulta inaceitável determinada empresa ser beneflci~

ria de um alvará de lavra' e não produzir nada, em detrimento de o.!:!,

tras que querem produz i r , com que se gera pre jufao não só para unld.!
de federada em cujo território reside o mí.nér ao , mas, também, para

o próprio pais~

,q estabilidade no emprego, ou garantia contra a dl~

pensa imotivada, é um dos temas mars controvertidos dentre todos .!

queles que estão afetos ~ Assembléia Nacional Consti tumt e , E um dos

que mais críticas tem recebido dos setores mais conservadores das
classes dirigentes, principalmente dos grandes empresários e das e.,!!!.

presas muItinacionais.
As principais objeções dos oposltores da garantia

de emprego são: (a) a de que se trata de proposta paternalista, por i~

50 mesmo repelia pelos trabalhadores que desejam conqurst.ã-La nas ni:.

gociações coletivas com os empresários; (b) provocará o desemprego,

uma vez que os errpregadores impedidos de des~dir optarão pelos inve.!
timentos mais intensivos em tecnologia,lj):Seradol'es de mão-de- obra;
(c) é um atentado ao principio de livre empresa, violador do direito
de propriedade; (d) desestimulafá o aumento de produtividade, favore

cendo os maus empregados e prejudicando os mais capazes.

Tais argumentos merecem apreciação.

Situemos, inicialmente, os fundamentos da garantia
de emprego. Ela pressupõe, em primeiro lugar, a democratização da e~

trutura da empresa, isto é, submete o poder patronaL de rescindir o

contrato de trabalho ao interesse social. O empregador continuará com
seu poder de demitir, mas não poderá acioná-lo arbitrariamente, por
capricho, enquanto inexistirem razões que justifiquem socialmente

tal procedimento.

tJ PLENARIO

r
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Não se pode permanecer nesse quadro de insegurança em

que vave o trabalhador brasileiro, posto que ele compromete, de forma
profunda, o pr-épr i n processo de oesenvot vr eent.c nacional, além de ilTlJeI

.. mitir uma estabilidade estrutural da pr õp r i a empresa br asd Lear a , -
Estão aí o exemplo do Japão - onde a estabilidade c..!!

meça no Lnf cao da relação de emprego e a Alemanha - onde a estabili

dade começa ao sexto mês de trabalho - a darem exemplo de como a ga
rantJ.a ao trabalho é fundamental para a efetivação de um processo de
desenvol vimento estável.

Não posso compreender, por fim, que o empregador br3!,
sileiro possa continuar comparado ao Presidente da República do BI.§!.

sil que, desfrutando dos poderes do AI-5, era Juridlcamente irre,!
ponsável, posto que estava acima da lei, acima de qualquer norma I!
gal

Isto posto, me atrevo a apresentar a presente emenda

e, ao submetê-la à consideração dos meus ilustres pares, deles peçc
o apca o para a sua aprovação, por dizer de perto não apenas aos i,!!.

teresses dos trabalhadores e dos empregadores. mas. sobretudo. por dl

zer respeito aos ~nteresses nac í ona i s .J.I

De outro lado J o argumento de que a garantia de empr~

90 deve ser objeto de negociações coletiva entre empregados e empreg~

dores e;, no mínimo t incorreto.

A garantia de emprego nos países que, em número cada

yez maior a adotam, não obedece a uma fórmula única. Em alguns países
ela é cb jeto de negociação coletiva mas em outros é resultado de lei

~provada pelo legislativo.

A negociação coletiva é adotada nos países cuja cult,!:!.

Ta jurídica emana do di reí.t o consuetudinário. Ali, a convenção colet.!

va , ou a lei das partes, como é conhecida, dispõe sobre as condições
de trabalho, Lncl usave a garantla contra a dispensa lmat!veda.

Porém, nos países cuja cultura jurídica emana do da

rei to pos i t i VO (como a nossa, que provém do direi to romano), o esque
ma de relações entre os grupos sociais resulta de leis aprovadas pelo

legislativo, atendendo ao livre jogo das pressões demcc r át rcas dos
trabalhadores organizados, por isto mesmo sem qualquer conotação p~

t arna Las t a , No Brasil, adema i s , pela de Labe r ada Lnex l s t ênc aa de legi.=?.

lação adequada, a chamada negociação coletiva não passa de uma farsa,
na qual prevalece a imposição dos interesses patronais.

'taas são os motivos pelos quais a proteção contra
dispensa imotivada surgiu no Brasil pela via do direito positivo, foi

supr mu.da arbitrariamente por lei imposta mcons t t tucionalmente pelo

regime maLatar, e deve ser restaurada pelo ato soberano do poder con.=?.

ti tuint e ,

rr"""'MSJPFL-MS

rentes, que demonstrem qualidades e apresentem aproveitamento I

mesmo quanoo matrlculados em faCUldade ou escolas particulares.
Neste caso, as entidades de ens rno par-t acu.l ar serão r eembojsg

das pelos gastos efetuados

Convém salientar que as uní.vers i dades fed!:.
rais não têm apresentado capac i dade para absorver o grande co!!,
tingente de estudantes, sobretudo porque, como sabemos. não
t unc aonam à noite, mas ap s dura e o da a Isso tem fei to
com que estudantes care tes de recur 5 f i nance í rus sacrri fi

quem grandemente seus orçamentos com pagamento de ensino

Art. 177. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à uru ão , aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios:

1- Instituir ou aumentar tributo ou onus de qualquer nat..':!,
......za sobre a renda, os bens, o pat.r amon.lu , os serviços e a prod..':!,
ção econômica, sem que a Lei estabeleça, bem como cobra-los em
cada exercício sem que a Lei que os houver insti tuido ou aument,!

do esteja em v~gor 360 da as antes do Lnícao do exercício financei
r o , Lei do Congresso Nacaona I poderá excetuar o ampos to lançado
por motivo de guerra externa e o empréstimo cumpu l sôrau para ate!!,
der calamidade púb Laca ,

11- Instituir tratamento des rqua I entre cont r í.bumtes que
se encontrem em si tuação equivalente, pr oLbada qualquer d.í s t rnção

em razão de ocupação proflsslonal ou função por eles exercida I i,!!

dependentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos
ou dd r eatos j

III- Alterar a base de cálculo dos tnbutos ou do ônus de

qualquer natureza sobre a renda, os bens, o patrimonio, os servi
ços e a produção economica ou aumentar as respectivas alíquotas,
sem que a Lei autorizável es t.e ja em vigor 360 dias antes do exe.!.
c Ic rc r i nancea ru ;

IV- Uhlizar tributo com efeito de cont i sco ,

Paragrafo urucn - Stlprima-se

EMENOA SUBSTITUTIVA ~ SUPRESSIVA

r

PL[H..Rlo/cc".l5sio/sUBCO..lssio-- ~

PLENARID
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l
1!:llTO/ J llSTIFlC..çio ---,

EMENDA 2P009~º-5tJ Deputado SAULO QUEIROZ ~~---------~

p:ç;;"'''''-j
PFL - MS

2P009~~,~-1~ ___
:JDEPUTADO SAULO QUEIROZ

EMENDA
tJ
~ ~1.r:'U'J\IO/CO"lnio/'U'CO"ISSio_- -------,

PLENMID JUSTIFICAÇJlO
~ lU10/~\)$1\F\Cr.Ç;'O' ---'

EMENDA ADITIVA

D~spositivo emendado: art. 247

Acrescente-se ao art. 247 um parágrafo úruco ,
com a seguinte redação:

UParágrafo único. O estudante de nível sup:ri

ar, comprovadamente carente, demonstrando efetivo aprovei tamen
to, tefá o i r e I to à gratuidade de ensino, quando matrIculado em
escola partic;ular, ressarc'iando o Estado os valores correspo~

dentes I nos termos em que a lei dispuser".

JUSTIFICAÇJlO

Torna-se imperativo que se estimule o estudo

e se pos s rtn Lí t e melhores ccndrções de ensino aos estudantes c~

A proposta de emenda sob exame tem por objetivo melhor
adequar a s i tuação do cont.r ãbuant.a aos objetivos de tributar da

União, na medida em que busca estabelecer um prazo de 360 dias
para que novos critérios tr~butários possam viger .....

Esse tempo é o necessário, a fim de que o cont r íbumt;e

possa preparar-se para novos encargos. O que não desejamos

que ocorra o que vem acontecendo, como por exemplo, agora com
o pacote tributário estabelecido por decreto Le i, , já no f~nal

do ano seçumte , fato que, certamente, representa um enorme

sufoco e uma Lnjus t i ça para com o contribuinte.
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EMENDA SUBSTITUTIVA

Ao Arto "" das disposiçiles t rans í turí.as
Art. 40 - Os mandatos do atual Presidente da República, dos atuais Prefeitos e

Vice-Prefeitos e dos atuais Vereadores, terminarão em 12 de Julho de
de 1989, etm a posse dos eleitos;

EMENDA 2P0095!.1-=-3=---- ---,
t: Deputado SAULO QUEIRO~

PLEN~RIO
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Se os recursos serão descentrallzados é de boa polí

taca , também, de acenbr-a'l a zar- as declsões do p l ane jamento educacional.

Neste aspecto, a tradição br-as i Lea r-a tem sido no sent,!

do de que as r-ega.Ses maa a desenvolvidas impõem suas da r-etir-Lze a educa

oa onaa s dea.xendo as regiões menos desenvolvidas sempre sem ccnôaçêes

de preservar seus valores éticos e cuf tiur-aa e ,

Nesta linha de r-aní ocdmo, houvemos por bem apresen

tar esta emenda a .ram de r-egaonat.Laar- o referido Plano.

JUSTIFICATIVA

§ 10 - Os mandatos dos atuais Deputados Federais e Estaduais bem como
dos atuais Senadores eleitos em 15 de Noveni:>ro de 1982, terminarão em 12
de Fevereiro de 1991, com a posse dos eleitos.

§ 22 - Os mandatos dos atuais Governadores e Vice-Governadores termmarão
em 15 de março de 1991 com a posse dos eleitos.

Oar ao usuário oportunidade de participação na gestão

administrativa dos serviços que interessem diretamente ao PE,

vo .

Será uma prática salutar e democrática no Estado Moderno.

§ 32 - Os mandatos dos atuais senadores eleitos em 15 de Novembro de
1986 terminarão em 12 de Fevereiro de 1995, com a posse dos eleitos.

§ 42 - As eleições para sucessão do atual Presidente da República r dos

atuais Prefeitos e Vice-Prefeitos e dos atuais Vereadores reallzar-se- ão
em 8 de Abril de 1989; e em segundo turno, quando for o caso, em 20 de
Maio de 1989.

r )

(JCONSTITUINTE WILMA MAIA

Adi te-se ao Art. 29 do Pr-o jeto de Consti tUJ.ção o se

guinte Parágrafo:

§ 52 - Os mandatos do Presidente da República e seu Vice, emossados em
10 de Julho, de 1989 termínarão em 15 de março de 1994.

~ § 62 - Os mandatos dos Prefeitos e seus Vices e dos Vereadores errpossados
, em" 10 de Julho de 1989 termÍnar1ll"""em l~ ;;;, ~iro de 1994, com a posse
" dos eleitos.

§ 70 - As datas para realização das Eleições para sucessão dos
atuais Deputados Federais e Estaduais e dos atuais Senadores,
serão fixados em Lei.

EMENDA 2P00993-0-----------,

JUSTIFICATIVA

A Emenda busca alternativa para compatibilizar a. real,!
zaçãn conjunta das Eleições Municipais com a eleição Preside!!.

cia1, na hip6tese, que não pode ser descartada, do retardame!!,

to dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte inviabl
lizar· a eleição Presidencial no corrente ano.

§ 4 - A Lea da spor-a sobre a f nd cd a'tava popular no pro

cesso Legr e Labd vo estadual.

JUSTIFICATIVA

EMENDA" 2P00992~-l=--- -----,
.tJCfH)TITlJINl'E wri.MA MAIA aUTOII

o Projeto::--cle Constituição assegura a rmct atava popu

lar nos processos Lega s Latavos de emenda consta tucional e munt capaj

(Art. 74, IV e Art. 32, VI).

De modo anexpl t cávej , o Projeto excrua o Estado Feder~

do do âmbJ.to das entidades gover-nament.aa s , que terão a participação

popular na iniciativa do processo de emendas à correta tuição e Le a a m.!:!

ru cãpaa s ,

Os elei teres- esteouai s devem, também, ter a prerrogat,!

va de participar da elaboração da Le a estadual através da antcr etava

popular para essa espécae nor-mabava,

~ Tl:XTONU5TIFlcAÇlO_-_-_--_---__,

o seguinte

Acrescente-se ao Art. 248 do Projeto de Constituição

Parágrafo:

Art. 24B

\

l: CONSTITUINTE WILMA MAIA

Parágrafo Único: O Plano Nacional de que trata o Art,!

go anterior, obedecerá às peculiaridades regionais com audiência dos

representates do Estado e da Comunidade.

JUSTIFICATIVA

EMENDA

PLENÁRIO

2P00994-8
--------,

o Plano Nacional de Educação não poderá ter caráter

centralizador de vez que abrangerá toda a realidade psico-cul tural b~

sileira.

= TEXTO/~UsTlfICaç;;I)-------------_.

Inclua-se a expressão "e de exercício de funções", da.!!

do a segc mt;e r-ecec âo r ec i nc í sc X{VII elo Ar-c ,
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I
riam as au't.cr-a dades federa1S e e s t aduaa s ob r-ag adaa

parte r i xe de seu orçamento nestes programas?

I

Art. 7º

XXVII - Proa ba çáo de d i fer-ença de sakar-ios , de cr-i té-
rio de acnu esêc e de exer-c i cao de funções por motavo de sexo, cor

ou estado cavi t ,

JUSTIFICATIVA r '- USIN TUR"

a da apende r- uma

A dd acr-Lmanaçjio por motivo de sexo, cor ou estado ca-.

VII, não ocorre, apenas. com relação ao processo de admi.aaáo ao car

go ou emprego e salários, mas também no que se refere ao exe rc i ca o

de funções aoma ni s cr-etavas .

r;r T~XTO/JllSTlrlc"çio- ,

Como é fácil lembrar até bem pouco tempo as mulheres

não poda am exercer a maga a't r-atiur-a nem outra função públIca.

A presente emenda impede que este ta po de da acr-amana-,

ção ocorra gar-ant ando maa a claramente este da r-ea to social.

t: PLENARIO

Pl.EN.lRIO/COIlISSiO/GUllCOIlISSiO --o) &Iã~ftfJ

Inclua-se, nas Disposiç~es Transitórias do Projeto da Euns
t í tui ção , ou onde couber, o sequí nt e Art. renumerando-se os
subsequentes : .

" Art. Dentro de cento e vinte dias, o r r ibunaj RegI~

nal Eleitoral do Amazonas realizará p Leb í sc i t o na área descrita no
§ 12 resultando O pronunciamento favorável na cr i ação do Estado do
Juruá e sua instalação até quarenta e ClnCO d i as depois.

PLENÁRIO

h § '9 O Estado do Juruá será compreendido pelos ~un2:.

cípios de Amaturá, Atalala do Norte t BenJa~in con::tant, carauar í ,

Eirunepé, Envira, jpLxuna , Ltarnar a t í , Jurua, .lutaI, São Paulo de 0
livença e Tabatinga, sendo designada a c i dade de Carauari como sede

da capl.ta~.§ 29 O Presidente da República nomeará, até t r mta
da as após resultado favorável do pLebLsc i tn , o governador 11 pro te~

pore ", resultando sua posse, perante o Ministro da Justiça, na in~

talação do novo Estado.
h § 32 Aplicam-se à criação e instalação do novo Est~

do do Juruã , no que couber, as no rmas m sc rp I Inadoras da dtv i são do
Estado do Mato Grosso.

11 § 42 A Assembléia const i tuinte, os Deputados Fede -
rais e Senadores do Estado do Juruá serão eIe i tas a '5 de Novembro
de 1988.

2P00995-G
--------,

consta tuinte WILMA MAIA

r;r-------------rUTI)/JUSflr«:J.r;;;,o -,

EMENDA
P

Inclua-se no Ato das ni spos i çóes TransI

tórIas, após o ar-ta go 29 do Pr-o.je to de ccnsta cuac âo , o aeguarrte art~

go '

"Ar-ti •••• - Para ere i to do cumpr-mientc do

di spoa to no Art. 245 são computados os recursos f i nancea r-cs , humanos

e p a t r-dmorraaa a transrer-idos pela uru âo aos Estados, Dde t r-ato Federal

e jduna c Íp aoa , para execução deecerrt r-a'l r zada de encargos referentes I

aos programas de enamc•.

JUSTIFICATIVA

o SubstitutIVO Já aprovado pela ccnn esâo

de Sisternat:lzação representou coa a importantes avanços para área de

educação no Br-a.ea L>

- No TItlJ-lo da Ordem SOCIal, aumenta-se I

aa gnd f'a catn vamentie a de s t anaçjio de recursos a programas de eaeanc e

- No Titulo de Organização do Estado, d~

t.ermana-se a execução de scent r-a'l aaada destes programas (par-tn cul.arc,

mente no tocante ao enaano fundamental, é dada compe tênca a aos f'.1uni

c i pã cs ) •

É no tór-i c que, nas últimas décadas, em

conseqüência de um r-egame cent.r-aí.a aador- do poder, transferIu-se para

esferas de governo mai s afastadas da população as grandes decisões 50

br-e a atuação do Estado na área de educação, à exemplo do que fo fei

to com o abendamerrto de outras nece aaa dade s básIcas da .socredace

como saúde e haba tação popular.

A emenda procura contir-Lbua r- para um movamenbo de ajus-,

tamento, aperfeiçoando o cumpr-amerrco do da spos i t rvc que vmcur.a parte

da r-ece i ta t r-i.bu t ar-a a aos pr-ogr-ames de eneano de forma que não venha

a desestImular a de acent r-aLaz açjio de encargos. POr que r-epaeaar-a am a~

tavadedes e mesmo ° poder õeca sór-ac para governos Locaf e , se corrta nua (

11 § 59 A superfície t er-r í tor i a l do Estado do Juruá S!
rá definida pelos limites externos dos respectivos muníc íp i os cons
tantes no 11 § 19

JUSTIFICAÇIlO

Com os seus quase dois maLhõe s de quilômetros
quadrados, o seu baixo platô arenítico, a p í aní c i e aluvial eo pIa 
halto c r i s t a l í.no o Amazonas d i f'e r e , não apenas pela sua dens i dade e
conformação geográflca mas, também, por suas características própr..!.
as do gigantlsmo das suas riquezas. .
- Vista do alto, a reglão mais parece uma bande í

ra anavalhada, que se transforma, à medida em que a t ersr a a~cança T

os olhos em uma ve rdadear a colcha de retalhos, toda ela un í da por
incontáv~is braços de rios, igarapés e paranás . Alí, perdrdos na
.imensLdãu do verde, hab i tam, nos mais r ecôndr tos lugarejos, os
verdadeiros e anônimos heróis deste grandioso Estado escraviza
do pela sua própria dimensão Dividi-la, não é apenas uma posi-=-
ção política.E o resgate em definitivo dos anseios e d i r e Lt.os
de toda uma população abandonada no tempo e no espaço. Um direi
to legítlmo para aqueles que desamp~rados pela distâncla, vege
tam qual sapupemas apodrecidas, sem futuro e sem horizonte de
crescimento NENHUM GOVERNO POR MAIOR COMPETENCIA E OEDICAÇAO •
QUE VENHA A APRESENTAR, PODEM ADMINISTRAR UM ESTADO COM TAMA-
NHO GIGANTISMO, FAZER GERAR UM CRESCIMENTO ECDNOMICO E SOCIAL
EM NIVEIS DEMOCRIITICOS, COM JUSTIÇA E EQUILIBRIO.A VIGILIA PER
MANENTE EXIGIDA PARA CONTROLAR E PRESERVAR AS NOSSAS RIQUEZAS"
NATURAIS TORNA-SE IMPOSSlvEL, ASSIM COMO, CONTROLAR E ASSISTIR
A OENSIDAOE POPULACIDNAL E IMPRATIcAVEL.AS CONSEQUENCIAS 5110
INEVITIIVEIS E CONHECIDAS POR TODOS NOS: - BOLSOES DE MISERIA '
NOS MUNICIPIOS PROXIMOS DA CAPITAL E EM MAIOR ESCALA NA PRO _
PRIA CIDADE DE MANAUS!( DESTACAMOS )

~

Além dos recolhimentos t r rbut ãr Io s pagos pelo comér
cio e pelas indústria madeireiras da reglí'ío desmembrada, do Fun
do de Participação dos muruc íp í os , o Estado do Juruá possue ã
mai cr reserva de gás natural, e potenc raã Idades Ineqáveas para
a exploração da madeira, da castanha e da borracha.Estas reser
vas são hoje desviadas por exploradores alienígenas com utlll-=
zação da mão de obra local, criando um verdadeiro sistema de
esc:ravidão branca.

Este potencial econõmi co por si só já representa um
fator de segurança ao desenvolvimento de toda a reglão.E preci
so resguardar a sua exploração, transforma-la em recursos que
adnuru s t raoos com enmpet ênc aa possam levar, não apenas ao novo
Estado, mas ao Amazonas no seu todo, o ve rdaoe i r o cresc imento
com justiça e igualdade

POPULAÇAO

Calculada aproximadamente em 300.000 habitantes de-
pendentes, hoje, de um Executivo instalado à quilômetros das
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suas terras e das suas necessldades.Govêrno que na maioria das
vezes só aparece de quatro em quatro anos, nos períodos eleito
ra i s I para engodar, enganar, os míser ãve i s de estômagos vaZIOS
de alimentos J ávidos de amparo I esperança e s oLdda r aedade

QUE SE FAÇA JUSTIÇA, SENHORES CONSTITUINTES,PELO ~EM
00 AMAZONAS, 00 SEU POVO E DO BRASIL !

II§ - Excetuado o quinto reservado aos advogados e membros do M1n1sténo

Públlco Federal e até a terça parte da composição restante, o provi
mento mícãal dos cargos de JU1Z dos Tribunais Reg10nais Feder~is pE,

derá ser feito pelo aproveItamento, mediante lista trípl1ce elabora

da pelo trabunal Federal de Recursos, de maqastrados da Justiça dos
Estados compreendidos ne respectiva reqrão, com m81S de dez anos de
exercícro, 11

JUSTIFICATIVA

o estabelecimento da possitn.l idade do provimento arucãal das cargos de
JUlZ torna-se necessârao , por ser previs.ívej a msurãcrêncae numérica dos quadras-a
tuais da Justiça Federal, para atender ao preenchimento dos lugares destinados a n!:
glstrados, na crmposação arücíe.l dos Tr.ibunars Regionais Federais.

=-- TE:rTO!JU'TlfIC.açio -, = TElTO/JUUltlC...ç,io

"L[~4"IO/GO.. ,Ss.io/SUBCCYISSÃO __,

tJ Plenáriopr ENI1RTO

Carrel BroevidesÇoostihdnte

Emenda ao Projeto de Constltuição EMENDA AD PARAGRAFD DNICO DO ART. 139

J.JSTIFICATIVA

A eleição dos representantes classistas das J C JI pe
la forma constante do Anteprojeto torna-se amprat rcâve.l nos grandes cen 

tros, onde existe elevado número de Juntas, com as épocas mais variadas, de

escolha de vcçais, de acordo com a data de instalação do orgão, o que obri

garia os Sind1catos à realização de dezenas de ejeações por ano, com umj pr.2,

cesso eleitoral que envolve centenas de síndicatos.
Por outra parte, a eleição dos representantes clas5i~

tas, pelo sistema proposto, além do desgaste de re.lacaonarnento e das despe
sas das entidades sindicais I acabaria por colocar na representação das

classes Traballu.stas , com exclusrvítíade, elementos dos sindicatos mais po~

rasos, com perigo de interrerêncras de caráter polítlco-partldáno e meta
lação de radicaj.asmos em orgão de conciliação por sua natureza.

O sistema de escolha pelo Presidente do Tribunal, de!:!.
tre 11St!lS trü~l1cesJ estas snn, formadas por processo _d~ elel~ão direta

pelos sdndicatos , além de eminentemente democrático, atende perfeitamente I

aos objet.ívos da Justiça Socral., cuja prãncapal flnalidade é a concil1ação.

Acrescente-se à Seção I, Capítulo I, Titulo VI, após o artigo 175, o segui~

te artlgo:

"Art. - E: facultado à União, aos Estados, ao Oistnto Federal e aos Municí

pios I suspender J par tempo determinado, no caso de a empresa compr.2.

var estado de necessadade financeira, a cobrança de trabutos , que

poderão ser capitalizados ou convertldos em par t.ic.ipaçâo no capi
tal, conforme dispuser a Iei .«

JUSTIFICATIVA

o processa industrial é, como sabemos, extremamente dmêntco. Fatores de 0E.
dem eccnõmca, técnica e tecnológica atuam no seu des, mpenho de forma, não raro, ii!!.

previsivel.

Da intensidade da atuação desses fatores, asnlada ou conjuntamente, surgem
crases fdnance.rras que inviabilizam o empreendimento, Quase sempre tranertcrremente ,

A crase se manifesta, de regra, através da falta de caixa Opramefro passo

é, então, a incapacidade temporária de pagamento dos tributos (impostos, taxas

ecntr-iburções) , Tal situação de caráter conjuntural, nas referidas carcunstãncãas ,
inviabiliza a empresa, 1evando-a à falênc1a ou ao encerramento das atavfdaoes, cem

graves prejuízos socíars e econômrcos.
A emenda tem por objetivo estabelecer mecanismo constatucaonal que resolva

o problema, na forma da 1e1 ordinária.

r

Parágrafo ll"lico - Os Juízes Classistas das Juntas de Conciliação e JU!

gamento e seus suplentes serão nomeados pelo Preside!:!.
te do Tribunal Reqmnal. do Trabalho dentre 05 nomes '
constantes de l1stas trípl1ces, formadas pelos aíndr

catas da JUI1sdição, através de eleição direta,

rc-r TtxTO/JUSTIFIC...çic ,= TIDI.TO/JUSTIFIC ...çiO-------------,
t: PLEN~RIO

"L[~4~,oleoylss.ic/SUllco""lss.io---- __,

Emenda ao Projeto de ConstitUlção EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o seguinte parágrafo, após o § 7º do art. 8º do Ato das Di,!

pOS1ções Constituciona1s Gerais e Transitórias:

DISPOSITIVO EMENDADO: Dispos1çôes const r tucionais Gera~s e Tra!!t

51tórias.
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Inclua-se no Ato das Disposições cons t í tuc mna í s

GeralS e Transi t6rias do Projeto de Constituição da Comissão

sistematlzação J onde couber:

Ata das Disposições Consti tycionais

Gerais e Transit6rias

de

- aut onomr a admlnlstrativa e financeira,

com reservas de cercentuars mínimos da receita orçamentária de

3% e 5% , respeetlvamente para a Justiça da União e dos Estados,

com as parcelas sendo liberadas durante o exercício financeiro

em duodécimos , pena de responsabllidade J sendo aplicados 30%

no aparelhamento , manutenção e modernização dos serviços Jud,!

JUSTIFICATIVA

de cinco anos I a contar da promulgação ~esta Constituição prE!,

mover mediante acordo ou arbitramento, a demarcação de suas li

nhas de fronteira , podendo para Isso 1 fazer aI t erações e com

pensações de área que atendam aos acident,:s naturais .

Parágra fo !Jnico - Havendo solicitação dos Estados ou

Municípios interessados t a uní ão deverá encarregar-se dos tra

balhas qemarcat6rlos'
res , sendo a di ferença de errt r ãnc i a para entrância não supe-

magistra~ura..e dos serv.rçcs atrxd La ar-es pelo prép r i n Judiciário;

IV - vencimentos a partir de estabeleci-

de

da

par t Lcapação dos magistradosII

III - provImento de todos os cargos

eiários ;

carreira na ccmpcs rção do Supremo Tribunal Federal;

menta de p i so ,equivalente a 90% dos vencimentos percebidos

qualquer título , pelos ministros do STF • para os desembargad~

- Os Estados e os Municípios deverão no prazoArt.

r i or a 5%;

EMENDA 2POIOQ.I·-..:-6=--- ------, ~""""~
(l Deputado STELID DIAS 1 LPFI _J

~""----'f!J PLENARID I 0u0J! 88 J

Justi ficativa

administrativa.

criação da Justiça de Paz afetadaVI

VII - manutenção de Justiça Militar Estadual,

inclusive dos Tribunais de Justiç~ Mili~,ar;

VIII - Reservar um terço das vagas do Superior

Tribunal de Justiça a Desembargadores dos tribunais de Justiça

dos Estados e do Distrito Federal;

IX - nomeação do representante do quinto con!

ti tucional pelo próprio Judiciário , como colorário da autonomia

A presente emenda subscreve o trabalho apresent!

do pela Associação dos Magistrados ~o Estado do Espírito Santo.

Os prece i t cs expostos visam fortalecer o Poder

Judiciárlo explicitando uma independência e uma autonomia .que

ao longo dos anos é caracterizada pelas teorias pelos discuE,

sos , pelos compêndios e nunca ef'e t rvada na pratica.

V prov imento de todos os cargos medi-

ante concurso público de provas e títulos;

aos Estados , com competência excLua ava para casamentos e con-

cl1iação;

1) Os litíg1o$ frontelrlços estão aumentando, basta!:!

do citar os que ocorrem" no momento, envolvendo Minas Gerais/Espi

rito Santo , Amazonas/Par~ , Mato Grosso/Acre, Ceará/Piauí

Bahia/Goias/Mato Grosso • Acre/Rondonia/Amazonas • alé_~ _~e vá-

rios outros , inclusfve intermunicipais , registrando-se ep i sé.,

dias de violência .

2) O dã spcs í t rvo vela sendo mantido nos re l at õr i os da

Sub-Comissão e da Comissão respectivas e no projeto da ccmi s sao

de sistematização , desaparecendo-se - por aparente Lnadve r t ên.,

eia - no substitutivo .

3) Trata-se de tema constante de todas as cons t í tu.i 

ções , à exceção das de 1967 e 1969 .

r

= TUTOIJUSTlFIÇ4Çio ,

EMENDA ÃOITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO,: Iric Luar no .A,tJgo 149 o

Inclua-se no Artigo 149 do Projeto de Constitui

ção da Comissão de Sistematização os seguintes !tens:

Capitulo IV

r
fY'ill~A;=J

01/02

Do Poder Judiciárlo

Seção VIII

Deputado STELID DIAS

PLENARIO

Dos Trlbunais e Juízes dos Estados
~---_------__-UllTllNUSTI'l~..çio-------------,

e do Distrito Federal e Territórios
EMENDA MODIFICATIVA

Modificar o inciso rI • do Parágrafo

Art o 149 - o o • o o .. 0.0: o o o • o o o o o o o o o o o : o, o; o o o o o • o o

............................................ : -~.~ .
dnico do Artigo 204.• Titulo VII ' Da Ordem Econômica e Fina~

ceira',do Capítulo .I 'Dos pr~ncipios Gerais, da tnt ervencão
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trinta dias estabelecerá normas e calendário para as ele1ç~es

gerais convocadas • podendo respeitar a organizaçllo partidária

existente.

do Estado, do Raqame de Propriedade do Subsolo e da Ativld~

de Econômica I.

Medi fica o Inciso 11 I do parágrafo únICO do

Artigo 204 do Projeto de Constituição da Comissão de sas t e-

§ 32 O superiór Tribunal Eleitoral no prazo de

matização "a aequ rnt e redação: JUSTIFICATIVA

Art. 204 - r. . . A Constituinte é a etapa terminal de um processo

Parágrafo úrn co - A lei clispóra sobre: de transição institucional. Ela rompe uma fase, quebre UAlB

I -

11 - os o i r e í t os dos usuários I i.ocIus rve quanto a

sua par t Lc í paçãn na gestão administrativa das empresas con

cess i onár í as e permissionárias de serviço público.

barreira , eLamf na um muro Que separava a NaçDo de ~.unB real1d!

de , inaugurando novos hábitos, novos co1;tu'Mes e nova cultura.

A Nação se reencontra.

O reencontro tem sentido que s6 as eleiçlles ge-

JUSTIFICATIVA rais pode dar.

Dar ao usuário oportunidade de participação na gestão

administrat1.va dos serv í.çcs que. interessem diretamente ao P.2.

As eleiçíles gerais conclui ulll processo transfor

mador realizado num ccrrtextq de paz , Inas não seI! esper~nça.t

'L.II.I.IlLO/CO..l••lo1l\11oCf;.lulo--------~ rrr--O~T~-:-I
fDL..·__?:..-::.,(6::.~~;t/....:.If....:./M._·o ~~ O1/ol.!AAl
rrr Tll:lfTo/~u'n'ltAçio'-----_-------_,

1

Será uma prática salutar e democrática no Estado Moderno.

vo .

r
Seja dado ao Inciso XII, do Artigo 70, a seguinte redaçllo:

r:T-------------TEIHO/~IJSTIFICAÇio,-------------_,

tJ PLENARIO
PLtNÁluo/cOIolIS.ÃO'IUICOllllllio ----,

XII - Duração do trabalho normal não superior à alto
horas diárias e quarenta e duas horas semanais.

EMENDA ADITIVA

JUS IFICAÇ/lO

2POl Oº.~.:c.<-9,---- --,
DEP • PAULO RAMOS

A redução da -jornada de trabalho semanal é uma exigência

dos nossos tempos.

Fixar a jornada de trabalho em 42 horas consiste em. pelo
menos. compatibilizar o texto constitucional aos avanços conquistados

duras penas pela classe trabalhadora.

EMENDA
fl

rAto das Disposiçíles constitucionais

Gerais e Trens! t6rias

DISPOSITIVO EMENDADO: Di.sposiçíles Constitucionais Gerais e Tran

sit6rias.

Inclua-se no Ato das Disposições Constitucionais

Gerais e Transit6rias do Projeto de Constituição da coétesão de

Sistematizaç!lo • onde couber.

Art. No prazo não superior a 180 dias a contar da

data da promulgação da Constituição serão realizadas eleiçíles g~

rais no paIs para todos os cargos eletivos t inclusive aqueles

eleitos em 1986.

§ la Promulgada a Constituiç!lo e dissolvida

Assembléia"' t no mesmo ato , o Presidente da Assembléia Nacional

Consti tu in te convocaré , em data que"anunciará r na ocasião , as

Seja ad í t ado ao Artigo 44 o ~eguinte parágrafo:

eleiçíles gerais.

§ 212 As Assembléias Estaduais terão o -prazo de

90 dias para promulgarem suas -respectivas Consti tuiçíles.

§ - Para efeito de aposentadoria ou transferência pera
inati~idade prevalecerá para o Servidor Público 8S

noreee em vigor à data de sua ad.iss§o. desde que

aais benéficas.
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JUSTIFICAÇÃO

A coner i turção tem admitido como sustentáculo da Ordem Jurí

dica a f i qura do Direito Adquirido, entendendo que o mesmo não
poderá ser afetado sequer pela LeL

PLENAAIO

EMENDA SUPRESSIVA / ADITIVA

Entretanto. os Servidores Públicos Civis e Militares, em mui-
tos casos, ingressam nos serviço público com d í re i tos que

vão sendo supr Im i dos ou modi f rcado s ao longo do tempo em que

se encontram em atividade

Suprima-se a alínea;r do inciso I do art. 126, do Pro

Jeto de Constituição (A), acrescentando-lhe no art. 129, inciso

I, a seguinte alínea:

IIArt. 126 .

Embora t ai s direitos não tenham se incorporado ao patrimônio'
do servidor. o que os tornar la adquiridos. a expe:tatlva gerada

não pode ser f rus t ada , pelo menos para efeito de transferência
para a lnatividade.

r

I - ........•..•..•..•...................•..•••••••••••

il.. - SuprirnJ.r tl
..

IIArt. 129 - .

I - processar e Julgar, or-a.çanacdement.e s

i) - a representação do Procurador-Geral da República,

nos casos def1nidos em lei complementar, para

1nterpretação de lei ou ato normativo federal 11 •

JUSTIFICATIVA

Prro j etic ,

=-------------TUTD/.rUSTIfICAÇio---------------,

JUSTIFICATIVA

De acordo com a sistemática adotada pelo ProJeto, com

pete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da

Cons'td.tiua.çâo (ver -are , 126), ao passo ~e ao Superior Tribunal de

Justiça, Tribunal de ordem Nacional, velar pela vigência e uni

formidade interpretativa da Lea, federal (ver art. 129, inciso

111). Portanto não se justifica, na competência da Alta Corte, a

representação para interpretação de lei ou ato normativo federal.

Tal atribuição deve ser do Superior Tribunal de Justiça.

r

rr=;'UTIDO--
PFL )

PLENARIO

2POIOQ§---.:-7'--- _
CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 151, Parágrafo único, do Projeto ..

supmma-ee o parágrafo tinacc do art. 151 do

EMENDA
t:

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

PLENAAIO

2POl OQª;--,,-3~ ---,
CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

Impõe-se imediata criação dos Tribunais Regi;.onais Fe

derais no Rio de ~Janeiro, são Paulo, Porto Alegre, Reci:fe e Dis

trito Federal, a fim de se propiciar, a curto prazo, a efetiva

reestruturação do JudJ..ciario, nos termos da constituição.
A escoJ.ha das citadas sedes obedece a critério de ordem

eminentemente estatística, .segun?o se veeaeãee dos dados, anexos,

fornecidos pelo computador do Tribunal Federal de Recursos ..

"Art. 8.2 .

§- I" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 2" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 3" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 4" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 5" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 6~ - Ficam criados, devendo ser 1nstalados no pra

zo de seis meses, a contar da promulgação 'desta ... Constituição,

pelo Tribunal Fe~eral. de Rectirsos e com a Jurisdição que este

lhes fixar, Tribunais Regionais,. Federais com sede no Rio de

.renaaro , são Paulo, Porto Alegre, Recife e Distrito Federal".

Dê-se a seguinte redação ao § 62 do art. 82 do Ato das

Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias:

=-------------Tl:XTD/~USTlfICAÇiD ___,

EMENDA
[J

A cons't í.tuaçâo deEa.ne como Poderes do Estado (art. 2!!),

além do LegJ..slativo e do ExecutJ..vo, o Judiciário. Assim, a so

berania nacional é exez-ca.da através dos três poderes que são,

implicitamente, a.ndependentiea entre si.

De outra parte, a cons't â tuaçâo ao defin1.r a estrutura

do Poder JudJ..cJ..ário não a.nc Lua.u qualquer tia.po de órgão que não

tiave'aae função Jurisdicional.

Não pode um simples Conselho se sobrepor, para fis

calizar ou controlar, um dos Poderes emanado da eobexana.a na
c aone ã ,

Deve aeaam, ser aco Ihada a emenda para suprimir o art.

151, parágrafo único do pro jeto de Constl.tuição.

ASBJ.m, o Conselho Nacional de Just1ça é atentatório à
autonomia, àl andependênca.a , à h~rmonia e à dignidade, não só

do Poder audaca.ér-Lo , mas da pxôpr-aa República que é o magno

princípio proclamado na ccnemtuição.

O judiciárJ..o precisa é de meios eaeeeãea.e e humanos

para cumprir a sua função constJ.tucional. Não será por certo, um

órgão espúrio como o maJ.sinado Conse1ho, que irá me1horar
desempenho do Judiciár1o •.

As nações civi1izadas, as, nações em que predomina o

Estado de Direito, têm um Jud1.cl.ário forte, não dependente dos

out.rca Poderes e, sobretudo, sem- a interferência de outros ór
gãos.

Ademais, o dispositivo cuja supressão se pr9Põe,

conflJ.ta com o prIncipio proclamado no art. 2.2 da Constituição.

Este, por ser norma canst1.tucional tem, no texto, cat.eçoz-ae su

perior, Já que a ampuqnada é, apenas norma da ccnem.eudcâo ,

r
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,.,.,. TUTO/JIIST1FICAÇ~O----- __,

Pretendemos, com a presente Emenda, acrescentar às exce
ções previstas, a destinação de recursos para a pesqarsa científica, 8,!

segurando, dessa forma, o funcaonanento de entidades como a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, cuja dotação mínima correspog

de a meio por cento dos l~oStos arrecadados no Estado.

JUSTIFICAÇÃO

O atem IVI do Art. 196, veda a vinculação de recéita de
iwpostos a órgão , fundo ou despesa emJl1erando os casos excepcionais, em

que é permitida, como por exemplo, a destanação de recursos para manute.!:!.

ção e desenvolvimento do ensino, em conformidade com o disposto no Art.

245.

postos a que se referem os artigos 187 e 188, a destinação de recursos
para a pesquisa científica e para manutenção e desenvolvimento do ensi

no, como determinado pelo artigo 245, e a prestação de garantlas às op~

rações de crédito por antecipação de recaita a que se refere o artigo
194 § 62, I ...

2POl OQ~-,,-l,---- ----,
CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 8' DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Saliente-se que o texto proposto afasta a necessidade

de lei complementar para criar os Regionais, harmonizando-se com

O próprio texto do ProJeto, que se contenta com a lei ordinár1a

<art. 117, I, "a ll
) .. Na verdade, é pura cuecceecaa exigir-se lei

complementar para indicar a sede dos aludidos Tribuna1S.. Para a

sua criação, basta lei ordJ.nária, instJ.tuindo o quadro das suas

Secretarias e tomando outras medJ.das admJ.nistrativas indispen

sáveis.

EMENDA
tJ

mínima,

que irão

pode ser

Regionais I - contrato a termo;
11 - falta disciplinar;

111 - lesão contratual;
IV - justa causa empresarial, baseada em si tu ação ec~

nômaca adversa, alteração t ecno l úqaca ou força maior incidente sobre
a empresa;

Emenda aditiva.

U 5 T I F I C A ç A O

IIArt. 64. Os trabalhadores assalariados, urbanos e ru
rais, enquanto não for regulamentado ° inciso I do art. 7º da constl
tua ção , têm garantia no emprego, protegido contra despedida imotiv~

da, assim entendida a que não se fundar em:

Inclua-se nas ní spos rções t rans i t é r í.as um art. 64,com
a seguinte redação:

V - quebra ou ruptura da confiança, no caso de exer
centes de cargos como tais conceituados.

"Parágrafo úní.co • Poderá ocorrer rescisão mediante h..Q.

mologação da Justiça do Trabalho, ou acordo entre as partes, assisti
do o empregado pela entidade sindical que o represente, assegurado o
pagamento de -anderrl zaçãu em dobro, calculada com base na maior rem.!:!.

neração mensal por ele per~cebida na empresa, relat~vamente a todo
período nela trabalhado, permitida a compensação do saldo do fun-

do de garantia do tempo de se rv í çov •

Disposi ti vo emendado: Dlsposições t rans i tórIas ,

t"lPLENARlO

r.r-------------TEXTO/~USTI~I~"çio __,

EMENDA 2POl Oll-",-3~ ---.
tJConsti t uarit e CARLOS CHIARELLI

= PUJlAlllO/ecWlllio/.uaCOMIUill" --,

Tomou-se por base uma estimativa feita através do

Diário da Juàtiça, das audJ.ências de distribuição dos processos

no Tribunal Federal de Recursos no período de 1 2 de janeJ..ro a

30 de outubro de 1987. Daí a divisão das regiões sugerida.

JUSTIFICATIVA

§ la - Sem pre judao do que dispuser a

lei complementar, os TribunaJ..s Reqdonan.a Federais, ceaadcs no

§ 62 deste artigo, serão instalados, no prazo ali estabelecido,.

nas sedes das seguintes Seções JudJ..ciárJ..as: são Paulo, Rio de

Janeiro, RJ..o Grande do Sul, Earaná, M.1nas Gerais, DJ..strito Fe

deral, Bahia;

§ 11 - A instalação a que se refere o

§ antiez-aoz' poderá ser feita, pelo Tribuna1 Federa1 de Recursos,

ou, se for o caso, pelo ~Superior Tribunal de Justiça, na medida

da necessidade, de acordo com os critérios que forem estabele

caecs , cabendo-lhes a fixação das -eespect.Lve Jurisd1ções.

Incluam-se no art. 82 do ProJeto, no Ato das

Disposições Transitórias, os seguintes parágrafos:

Art. 8 2 ••••••••••••••••••••••••••• : ,.

-A descentralização da Justiça Federal não

postergada por maa s tempo. Convém que os Tribunais

Federais ee jem criados, mesmo que com a sua composição

para que possam dar vasão ao grande volume de eecueece

receber do atual Tribunal Federal de Recursos.

Este, p~r sua vez, Já ~como Superior Tribunal de Jus

tiça, com os recursos extraordinários que virão do Supremo Trj.

bunal Federal e os que eubc.rão oriundos dos Tribunais Ba'tiaduaa.e ,

não poderá suportar a competência remanescent'i: prevista _ no
§ 72 do art. 62.

r
EMENDA 2POl Olº,---,,-5~ -----'1 ~.:=----,
t"l. Cgns!:i!:u1n!:e PAlLQ ZJlRZlR . c- =-",_J

A inclusão do art. sob exame se impõe, se for adotada
a r~dação sucinta para o inciso I do Art. 7º, visto que ali se di.!
põe que a garantia no emprego será fi~ada em lei' ordinária.

Desta forma, este_ artigo simplesmente visá a tornar
concreta a garantia no emprego, enquanto esta não ror, fixada em lei.

f!l fJIenda de Plenário
r.r TEXTO/lU'TI'ICAQio __,

= .LIMÁIIIO{COWllliotluICOIlI••ia_"- --,

Redija-se o it... IV. do art. 196, na SE!Jlinl:e fome:

"IV - a vinculação de receita de i~ostos a 6rgão,. fundo
ou despesa,..... ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos im-

""OI"
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EMENDA 2POl O!~,----,-l"------ ---,
tJ Constituinte CARLOS CHIARELLI

~PLENARIO
,.".--------- TtllTO/dLlnl'lcAcio --,

Emenda Substitutiva.

Dispositivos emendados: §§ 22 e 42 do 3rt. 10.

órgãos que os representem, o direi to de ação face a lesões aos seus

legítimos interesses, inclusive contra abusos de poder de qualquer

espécie ou origem, especialmente quando praticados pelo Poder Públi-
co. Se a lesão for de responsabilidade de um SUjeito privado, pod~

rã o Estado, por iniciativa própria ou do Interessado, intervir na
fei to, supleme~tando a ação da parte ofendida, desde que esta se mo.§..
tre Inef i caz ",

JUS I F I C A ç ~ O

"§ 2º. Havendo mais de uma entidade sindical da me~

ma categoria, ou da mesma comunidade de interesses, na mesma área
de jurisdição, a forma de representação, para fins de negociação CQ

Let ava , será fixada por Lei , acordo ou convenção celebrada entre as
partes interessadas".

5ubsti tuam-se os §§ 2º e 42 do art. 10, pelos

tes:
segui.!!.

O que se pretente com a presente emenda é ampliar
campo de ação da redação p ropcs t.a pelo Projeto, para possibilitai:' a
qualquer c í.dadão , contribuinte, consumidor ou usuário de serviços,

por intermédio de organismos que o represente, inclusive sem necess!
dade de outorga de poderes, ação contra O Estado ou terceiros.

Por outro lado, pode acontecer que o usuário e contr],

buinte não logre êxito em seu intento de buscar justiça contra aDUSQ
I de poder, digamos cometido por entidade privada. Neste caso, o Esta

do intervirá para suprir possível procedimento tido como ineficaz.

"§ 1.2 • As ent i dades sindicais, aso.l ada ou conjuntame~

te, poderão f axar contribuição da categoria como contrapar t ada por
serviços aos contribuintes 11 •

de

JUS T I F I C A ç A O

Os anseios de liberdade e autonomia s índí cars , tantas
vezes manifestadas e reivindicados pelas diversas cateqor i as dos tr~ I

balhadores, estão em desacordo com as disposições do § 2Q ,cuja subst!

tuição ora se preconiza, na medrda em que se busca impor a unidade
s LndacaI por' intermédio de norma constitucional.

O mais lógico, porque mais consoante com esses princ!

pios de liberdade e autonomia é que se deixe que os sindicatos se
organizem e sejam administrados, como melhor lhes aprouver.

Por outro lado, impõe-se a emenda ao § 49, em face da
proposta de que as entidades sindicais devem ser organizadas da for
ma que melhor consulte aos interesses dos integrantes da categoria.E.

que, aceita a possibilidade de pluralidade sindical, ficaria muito
ccmp.l rcado o estabelecimento da contribuição pela as semb Léaa geral
de cada sindicato, em face da possib-ilidade de existência de mais de

uma entidade numa mesma base territorial.

Isso resul tará de uma representação que é decorrência
direta da norma. Se mesmo aquele que não é e não quer ser associado
do SIndicato (e a ConstItuição lhe garante esse dire~to de não ser

associado) contribui para o sistema sindical, é prec i so e justo, sob

pena de vnL tar-se pura e simplesmente, em essênc ra , ao modelo corpo
rativo do "imposto sindical 11 exigir das entidades sindicais serviços

Que, em representando, benéficiem toda a categoria.

= .LlIU.1Il0/toNlal1o/.~ONIUlo--~-----__,

..:-.- ---TUTO/:luSTlfleA.Ç;;O--------------,

Emenda stJbstitutiva.

Disposi tivo emendado: § 41 do art. 6Q.

Substitua-se o, § 41 do art. 62, pelo seguinte:

"§ 41.Fica assegurado ao contr Lbuj.nt eç. ao consumidor

e' ao USUário e, sem necessidade de 'expressa outorga de poderes, aos

EMENDA, 2POIO!~.~-8~ ~
tJ CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

r.T---~---------n:XTo/~u3Tlfle.ç;;o_-- - __-----,

Emenda SubstItutiva

Disposit'J.vo emendado: Art. 4" das Disposições Tran·sitórias

SubstItua-se o art. 4º das DISposições TranSItórias

pelo seguarrte r

IIArt. 49. Os mandatos do Presidente da Repúbliça, dos

Senadores e dos Deputados Federais tiermmaráo em 15 de março de

1989 11 •

JUS T I F I c' A ç Ã O

Pretendemos com a presente proposição atender as asp.!

raçoes populares evidentes, legítImas e perfeItamente compreensí-

veis.

Com efeito? a nova constaturçjio significará novo es

tado de coisas, pressupondo um novo Congresso Nacional, ele1 to, in

clusive, com 0$ poderes já decorrentes da nova Carta Magna.

A proposta é tanto mais necessária e oportuna, se co!!,

siderarmos a poas í.oã t.a.cade de adoção do Parlamentarismo. Neste ca

so, há mais uma razão para o encurtamento dos mandatos e a conse
Quente neceseãoaee' de eleições gerais, ainda em 1988, pois teremos

no Congresso novos poderes, novas atribuiçõe~ e novos direitos. N.!

da mais justo e lógico,C portanto, que tenhamos novos Parlamentares ..

Se sernpr~ entendemos pertinenté que ó povó se manife,!

tasse sobre o novo texto Constitucional, referendando-o, ou não, a

fim ~e, dar-lhe plena legitimidade, igualmente pertinente parece-nos,

da; à sociedade a oportunidade de julgar, além da obra feita, os

seus autores, isto e, os Constituintes, por isso a convocação

eleições gerais.

Por fim, trata-se também de uma questão de analogia e

ética: se reduziu-se o mandato do Preside~~e da República, simila-
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I
r e s - não J.dêntlcoS - mot.avos levam-nos a propor e aprovar a redu

ção de nossos mandatos e a consulta à vontade do povo ,

DEPUTADO JDAD HERRMANN NETO

elei

EleI

tituinte, na data de sua promulgação que deverá ser submetida ao

referendum popular, o compromisso de manter, defender e cumprir

Consti tuação .
§ 12 _ O referendum será submetido por t i tul o e seção, nas

ções de 15 de Novembro de 1988, devendo o Tr abunaI Superior
toral organizá-lo e di scapjmã-jo , promovendo a sua apuração.

§ 2º - Na tupót.ese de algum título, capítulo ou seção não ser ref~

rendado, a matéria referrente será revista pelo Congresso Nacl.Q.
nal, de acordo com o r i te do ar-t zqo 74 desta Constituição.

USTlFlCATlVAF""''''~• PMDB
2POI012~-6~ ~EMENDA

PJ

J U S'T I (I C A T I V A

Aplica-se ta1tJém a mãe adotiva cuja adoção tema ocorrido ros
> pr.ireiros trinta dias após o nasciJIlento da criança.

A participação popular no processo de convocação da Assembléia N~

cional Constituinte, na próxima eleição dos seu~s representantes

no curso da formulação da carta, seja pelas emendas populares, 8!:!,

diências públicas ou pela ativa par t ãc Ipação dos diversos segme.!!.
tos da sociedade na apresentação de inúmeras suqeatões , são fatos

incontroversos. Legítimo é o poder popular no processo constituci.Q.

nal e não se pode, efetivamente, na última etapa, conferir à soei.!:,

dade apenas o dever de dar eficácia a Carta. Eficácia, aliás, ~ue
não pode nem deve ser induzida para a sua legitimação. A legitim2.

ção pertence ao povo, pois dele deriva todo o poder e em seu nome,

foi exercido o Poder Constituinte que agora, deve ser devolvido , p~
r-a a última palavra, conferindo-lhe a titularidade ativa que, 1 em

verdadé lhe pertence, para referendar o trabalho que foi desenvolvi

do por essa Assembléia, inclusive, para negar ou aceitar a essência

de partes que não lhe convenha, restabelecendo, enfim, a leg1 timid2.

de, conforme preceituada na perâmbulo - lia soberania reside no P.Q.
vo , que é a fonte de todo poder ... 11.

No Projeto de Calstituição da Comissão de Sist....tizaçllo inclua-se

00 Inciso 17 Ôl art. 72 Ôl Capitulo 2º ÔlS Direitos Sociais, o "!!.
rágrafo lmco can a seg.dnte redação:

r;r-------------n:1(TO/~lJnl'(CA;io __'___ _,

r.r--------I'LlllÁlUo/cllwlnlo/.uaeolülllo ,

I'LENIIRID

EMENDA
t:

r

II Art.- Será facultada a aquisição de Nacionalidade Brasileira a todos os estran
geiros que se encontram nregularmente no território nacional,desde que a requeiran
junto ao Departamento de Polícia Federal no prazo de noventa dias,a partir da pro
IIlJlgação desta constrtuição."

Conslderamos que a Constituição da Nova Repúbllca deve conter t tal como
as de 1824 e 1891,dispositivos que facilitem a naturalização de certas categorias
de estrangeiros,mora por razões totalmente diferentes.

Enquanto os textos anterrores representaram a gratidão lide um país sem
povo« àqueles que o haviam colonizado ou trabalhado para sua consolidação, a nossa
proposição vem ao encontro das aspirações humanitárias do povo brasileiro,hoje ree
lidade ostsnsava e totalmente identificável na comunidade das Nações nos seus ide-=
ais de paz,conc6rdia e solidariedade uníversars.

Estamos certos de que corresponde perfeitamente aos nobres sentimentos
de nosso povo,formado pela conjunção de tantas raças e asparaçõesva medida liberal
que ora propomos.

Não aceitamos o argumento de esta vina, mdiretsmente .premiar os que co
meteram fraude para penetrar em nosso terratórao.nen que poderia contrabuí.r para 
fazer do nosso país uma espécie de Ildep6sito de lixo humano".Não consaderamos tam
pouco sempre mais interessante para um Estado "ter um estrangeiro que possa expul
sar do que um nacional que deva tolerar".

E que sabemos quanto é dif'Icí Lem certas cârcunstãncaas penosas,entrar
legalmente em países estrangeiros. O espetáculo dos refugiados chl1enos,no Rio de
Janeiro, nos dá, a cada dia ,prova desta evidência.

O moderno Direito Internacional dá ênfase à promoção dos Direitos Huma
nos e, dentre estes,nenhum é talvez mais relevante que o de ter uma nacionalidade.

O nacional de um país que se esconde noutro,não vive uma cidadania ple
na e não exerce direitos inalienáve1s da homem.

Não podemos manter indeflnidamente entre n6s,uma categoria, supostamente
numerosa de "sl1ent cí.tazens'' de outras terras,que não afloram à vida brasileira e
vivem de maneira secreta e clandestina,mas não forçosamente alheia ao desenvolvi
mento de nosso país.

O fato de sabe-los SU~dOS a todo tipo de instabilidade e pressões
provocadas pela avidez daqueles e J:l0d.ern coagir e que,rruitas vezes,colaboram
para sua entrada irregular no p 1s,1 afno~ a esta proposição.

Não se diga que a equiparação aos nacaonaãs deste grande contingente de
estrangeiros clandestinos no Brasa.L nos acarretará indébita compebção no nosso s2.-
turado mercado de trabalho. >' •

Na verdade se os alienígenas aqui se encontram a concorrência indeseJ!
vel já ocorre pois nã~ são raros aqueles profissionais da economia subterrãnea,que
tiram proveit~ e lucros espúrios da mão de obra irregular.

Portanto,oferecer nova pátria aos estrangeiros que aqui permanecem de
màdo ilícito é dar à população braaí.Ieí.ra una 'tranparêncda semre deseJável.F?ze-
los aceder à vida juríd1ca é lflllor-lhes os deveres e ônus que,como contrapartâda,
acorrpanham o gozo e o exercício dos direi tos, que a cidadania implica.

JUSTIFlCAÇAD

,
Inclua-se,onde couber,no Ato das Dâspcsações üerais e Transitórias, o se

guinte dispositivo: -

r;r-------------TUTO/JUSTlFIÇAÇÃO ---,

EMENDA 2POI01,9-4[J, I4ARlA DE LOURDES ABADIA "-""'------------,

ri EN4RIQ

=_-C.- TUTO/~IJ$TI'(CAÇ;;O _,

A proposta tem por objetivo proteger a criança adotada dando-lhe

a indispensável proteção IIl8terno infantil, nos seus pr.ireiros dias de vida
"'!meSIlJ)~ em que serve de estínulo para que se ado~e mais crianças •
contribJindo ~ta forma, para }:~iJzir_o elevado rúnero de menores des~

rados neste Pais.

EMENDA MDDlFICATIVr AO ARTIGO lº

, D~S DISPÔSlÇllES TRANsnilRIAS

I Dê-se ao artigb 1º das' D1Sposições Cónsti tucaonaí s Gerais e Trans!

t6rias, a seguinte redação:

Art. 12 O Presidente da República e o Presidente do Supremo r r ibu

nal Federal prestarão, em sessão solene da Assembléia Nacional ~. '
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EMENDA 2POl0~º-2tJ SALATIEL CARVALHO' -""------------,

PLEN~RIO

r.r :- PI.lJlAllIO/c:ONUSJ.o/.U&Clllllaaio-----------,

EMENDA 2PO1018--=-1:.-- -----,l: Constituinte PLíNIO "'MilRTINS

= TEXTO/~usTlrlc..çio-------------__,

redação:

Art. 253. O Estado promoverá e incentivará o

desenvolvimento científico, a autonomia e a capacitação tecnológi-

o progresso da c í.ênc i a é altamente desaj ado

pela Nação. A utilização de algumas conquistas ó i errt Lf'Lcas , entre

tanto r deverá ser submetida a análise de um dos poderes represen 

tativo5 da população.

I

EMENDA ADITIVA

DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS

o Professor Universitário com todo este tempo dedicado ao en
sino Uruver s í t.ér í o e que, por circunstâncias alheias à sua vontade
não teve condições de fazer curso de Doutoramento, tem experiência

e competência suficiente para tal cargo. Acrescente-se o fato de
que tal medida significa o coroamento de toda uma trajetória de de
drcação à rormação da juventude Universitária Brasileira. -

/"'\/\

JUSTIFICATIVA:

GERAIS r TRANSITORIA5

Acrescentar o seguinte artigo:

Art. - O Professor Universitário que na data da promulgação desta

CONSTITUIÇAO tenha pelo menos 2D (vinte) anos de ensino unicamente

Universitário, passará ao cargo de Professor Titular, nas Universl
dades Federais, Autarquias e Fundações, do sistema de ensino públ.!
co superior.

seguinteDê-se ao artlgo 253 do Projeto a

cas , e a pesquisa científica básica. Obras e instalações que uti 

lizem energia nuclear só serão implantadas ou expandidas após sub

metidas à aprovação de comissão mdãcada pelo Congresso Nacional ,

integrada por 15 de seus membros.

JUSTIFICAÇAo

EMENDA ADITIVA

r

r.T-------------Tr;xTO/~uSTI'IC~Ç;;O-- ___,

DISPOSITIVO eEKlADO: Art. 240, § único, V

EMENDA
t: u~

TtTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL

CAPtTULO III
DA EDUCAÇAO, DA CULTURA E DO DES"ORTO

= T&XTOOUSTI'IC.lçio ---,

Acrescente-se à série de incisos do art. 7 2 , citados no,"§
8 2 do art. ,45, os incisos XIII, XXII e XXVII.

Dê-se a seguinte redação ao art. 240, parágrafo único, inciso V,
do Projeto de Const í.tuíçãn (A), a~rovado pela COlIlis5~0 de Sistematizaç~o: JUSTIFICAÇÃO

r

Art. 240 - ••.•••••••••••...•.•••••••••..•.••.••••••.••..

V - valorização dJS prcrassío-iaãs de enstno, obedecírías

padrões condíqnas de remuneração e g3rantind'J-se emlei, p.!

ra o magistério público, critérios para a implantação de
carreira com o ingresso exclusivamente por concurso público
fie provas e títulos, assim coma para o provimento dos car 
gos finais das carreiras do magistério de grau superior

q.ianda se -tratar de ensina oficial;

JUSTIFICAÇAO

Louvável é o p~in:::ípio de se nreceí tuar na nova Carta Magna "do
País a valorização dos profissionaif :te ensmc, garantido para o mS;::Jistério
públlco a ~implantaçib da carre1J;:a, com ingresso êxclusiva~e:'te através de
concurso público. "t,

parece:'n;s debon alvitre, 'entretanto, que se cmserve no - novo
texto a norma já consagrada na atual constttuíção, de provimento tsnnén dos
cargos finai~ das carreí.ras-da magistério de grau sup4tior.,

"'IH

De modo absolutamente inexplicável,omitiram-se do rol de
i-ncisos ali apresentado, os incisos XIII, XXII e XXVII do art. 72 ,
que I contudo, pela natureza de seu conteúdo, devem necessariamente se
extensivos aos servidores públicos.

senão ,vejamos:
1 - o inciso XIII assegura a jornada máxima de trabalho de seis hora

para turnos ininterruptos de revezamento, igualmente utilizadas
no serviço públi.co ,(para citar apenas um ,caso:pep'artam'ento de I~
prensa Nacional); \

2 - o Lnca.ac XXII assegura assistência gratuita aos filhos e depende
tes, em creches e pré-escolas, de zero a seis anos de idade, não
se compreendendo sejam os servidores excaudcce de tal direito;

3 - o inciso XXVII veda diferença de salários e de critério de admis
são por motivo de sexo, cor ou estado civil, preceito do qual oh

viamente não pode esquivar-se o Poder Público, cujas diretrizes de=
vem paut.az- a ética da iniciativa privada.

Desse modo, é um dmpe r-ebd.vo sejam essas garantias consti",;,
tucionais estendidas aos .servidores publicos, constituindo-se a atu
al omissão numa 1njustificâvel discriminação contra essa classe de
cidadãos economicamente ativos.
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EMENDA 2POI024-5
l: Cf~ Â-t..J),o CA~'p":,-'s=----------,] p:r;;;;;'~l3J

l: l t93!õi@J

2POIO~~,-=-9~ ___'J r<rp'MDmB""~
Deputiado Geraldo Campos ,c-! _J

,.,,- I'LEMAllIO/COllIS.ÃO/IUICOIlIISio --,

EMENDA
l:

m- TtxTO/J1.J:ITIFIC"çio ___,
m--------------TElITO/JunIFlcAçÃO --,

DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS - Acrescente-se onde couber:

Art ••• Os euncaonãeãoe pâbLa.cos aposentados com a restri
ção do parágrafo 3Q do artJ.go 101 da ConstJ.tul.çâo
de 24 de Janel.ro de 1967 ou a do parágrafo 2Q do
anea.ec 11 do artJ.qo 102 da Emenda Constitucional
nQ 01, de 17 de outubro de 1969, terão revistas
suas aposent.adcr-a.as para que sejem adequadas ã Le-"
gJ.sl.ação v:l.gente em 23 de ]aneJ.ro de 1967, desde
que tenham J.ngressado no eerva.co público até a re-
ferJ.da data. -~

JustJ.fJ.caçâo

A da.spoaa.cêo surg,1.U com o prllDeiro antiepxojet.c da

subconussêo dos nareaeos dos Trabalhadores e Servidores PúblJ.cos,

tendo aa.do igualmente acatada na conussâc 'remâeaee da Ordem 80

ca.aã , em cUJO arrtep.rc jeto fJ.nal foJ. consagrada como parágrafo únJ.

co do artJ.go 34, fJ.gurando, após, eucessavemente , no antiepzro'j etio

'de Junho (parágrafo fina.co do artJ.go 485) e no pxoj et,o de Julho (p~

rágrafo âm.co do artJ.go 478) da ccenssâo de 8J.stematJ.zação.

Não constando do parecer do relator, os consea,tuJ.!!

tes membros da ccnu.ssãc de aaseematiaaacão não tJ.veram, no entando,

dado o prematuro encerramento dos trabalhos, oportunidade de apre

ciar em PlenárJ.o da Comissão os vários destaques das J.nÚIneras eme,!!

das apresentadas para o xeeeabeãecamenec do da.epoaatavc ,

Esta a razão por que apresento, agora sob a forma

de emenda ao Plenár1.o Geral, propcaacãc que sobre ser Justa e mer..!

tórJ.a foJ. amplamente vaeor-Loee sempre que aubmetn.da a discussão e

votação nesta Assembléia.

Suprima-se do § 5º do art. 45 o termo "pr-erer-enc t aj.merrtev.

JUSTIFICAÇÃO

A desastrada a.ncLuejio do citado termo, na ve~são~final do
Projeto de Constituição, permite uma interpretação distorcida tio dis
posi tivo. Com ere i to, o que se preter{de é assegurar que, nos casos e
cond~ções prev1stos em r e i - e apenas nestes - os cargos ;m-. com1ssãõ
e funções de confian'Ç; ~AdministraçãoPública sejam exercidos por I
ae r-va dor-e s de carreira técnica ou profiss~onal, nos termos da Le a ,

Essa é, precisamente 1 a norma hoje vigente, vez que o re
cente necr-et.o-ae a n.Q 2..403, de 2.1 de dezembro de 19B7 1 dispõe:

"Ar-t , 2!! •••• o •••• o ••• o. o ••••••' ••• : •••••••• o ••••• '0 ••••••••

II - exer-c i cao de cargos em conn seâo exclusivamente
por runca cnér-aoe an tegr-arrte s das carreiras, ressalvados
~~ expressos neste ~-leJ..

E. a seguir, acrescenta:
"Art. 49 Os cargos em cceneeéc s'ão' de recrutamento amplo

ou r-es t r-ato.
§ 12 95 cargos em corm aajio de recrutamento amplo são

de~ nomeação ~ exoneração pela autoridade competente.
§ 2 2 Os cargos em comieeâc de recrutamento ~

são vinculados .! car-r-e i cas ;" {gr-i roa nossos)

A inserção do termo "pr-e re rencaaâmente" retira o caráter
ampe r-ata.vo da norma, permitindo que. aartda que se trate de cargo que
a Le a c Laas í I'aque como se recrutamento r-ea t r-ato. possa a autoridade
adrrun Ls t r-at ava a.ndLc ar- qualquer pessoa para provê-lo t tornando aeeum
inócua a previsão legal, Já que nenhum cargo poderá ser e reürvemente
pr-t-vat t vo de qualquer c ar-r-e a r-a , ante o caráter meramente preferencial
e I:lão mais exclusivo de seu provimento por clientela def'a.na da em lei,
quando esta o def'J1.na como de provimento restrlto.

Desse modo , o objetivo do dispositivo legal vigente -vtn
cular o provimento de determinados cargos -vê-se por inteiro frustra:
do, tornando desde logo inconstItucionais os artigos citados do referi
do dxpLoma legal, o que entendemos absolutamente contra-indicado, f'a=
ce ao caráter claramente moralizador da norma recém-criada, cujos be
nefic1.os para a eficiência e pcobí.dade da Administração Pública são
patentes.

r.r Tf:lITO/~lI'TlfICAÇÃO-------------___,

DEPUTADO .JOAQUIM FRANCISCO
p:r;''''ftTIOO~

PFL

2POIO~2~-3~ ---,

PlENaRIO

r.r-------- PLf:IIAlIIlO/cOIolISIÃo/IUICOIolIUÃO---------,

EMENDA
tJ

,.,,-__-,- '-- 'LUIAIIlO/COM.,I.iOI.I*COMIUio---------,

,.,,- -----TElITO/JUSTlfICAÇio- -,

EMENDA 2POl O?o;}-=-7,--~__-------,
l t' GERALDO CAMPOS

Dé-;-se ,ao § 49, do art. la, do ProJeto de C;onstituiç.ãS', "da
Comissão de s í.seemeea.aacão , a s~gu~nte redação:

n A assembléia geral fixará a contribu~ção da cat~gorJ.a, que,

se profissional, será descontada em folha, para custeio de'

sua representação sindical, independentemente da e atiabeLeca>

da em Lez,"

Acrescente-se no inciso III do art 177 a alinea .2.:

IlArt. 177....

In - .

JUSTIFICATIVA

c) LITI prazo iiiferior a noventa dias, contado a partir da data da

publicação da 1e1 que os instituiu ouJat.mentou. 1l

.JJSl'IFICATIVA
o texto conatLeucaonaã ' não deve vedar que a lei crie ou man

-tenha a con1;r;i.buJ.câo s Lndz.oe.L enquanto, for necessário. Na Leqa.sLa-.

) ção ordl.nárJ.à deve -eex defl.n'J.da a sua preservação ou e Ltrca.nacão ,

~ inquestionável que o projeto constitucional aprovado pela CE,

ml:-são de Sistematização representar um considerável avanço no que concerne às

limitações do poder de trabutar , tendo serore em conta proteger o 'corrtribumte
quanto a abruptas lJIudanças na sistem~t:ca tributária

Partlcularmente no que se refe~e à anteriondade tributária, pr~

cedeu-se a lJ1l apramoramentn do pr.íncípío, posto QJe, além de vedar a vigência

no meSlOO exercício da lei QUe instituiu ou aLlTJentou tributos, cuioou de preve-



0384

nu sua cobrança em relação a fatos geradores ocorridos antes do inítio da vi

gência da mencionada lei.

Seguindo a mesma linha de aperfeiçoamento do princípio da ant~

rioridade, cabena aditar mars una restrição ao poder de tributar. serra, no

caso, protraar a cobrança do ínoosto para lJTI prazo mínimo de noventa dias.con
tado a partir da data da poblrcação da lei que os ínstãtinu ou aumentou.

Essa providência se impõe, tendo em vista que freqÜentemente o
Poder Executivo introduz, em finais de exercício, mudanças na sistemática
tribután8, cujos efeitos sobre o contribuinte repercutem Imedíatamente; 9§!

rando situações de Increvrsitn.Hdade , -

tidades federativas. Apenas à guisa de ilustração, vale aduzir que dados r~

centes mostram que as trensferências federais para o Sudeste correspondem
ao triplo das que foram efetivadas para o Nordeste.

Nesse contexto, o Fundo de Participação dos Estados, do Dis-

trito Federal e dos Territórios - FPEé inequivocamente a úruca exceção à

tendência concentradora.
Ds critérios utilizados para o rateio de quotas do FPE se fu!!

damentam na população, no inverso da renda per-capita e na àrea das entl

dades participantes. Ora, as transferências federais, no novo sistema tra
butãrão preconizado pela comissão de Sistematização, ficarão praticamente~
tritas ao FPE e ao Fundo de Participação dos t-Unl.cípios-FPM, que, pelo menos
em partes, já observa aqueles mesmos critérios. I!I1Jõe-se, por conseguinte ,

qJe o texto constitucional assegure, desde logo, a prevalência dessas re

gras de partilha, sob o risco de aetnitirmos, em nível da legislação infra
constitucional, criténos outros que não guardem o cCJlIllromisso de atenuação

das disparidades raqaonaí.s de renda.

= TItllTOIJIISTIFICAÇ;;O -:

EMENDA 2POI0?,p~·1~ ~
tJ .LEPUTAlXJ .JlAWIMFRltClSClJ

,U"",'IO/COW.SsÃU'IU-COIlISSÃo-----------,

A..ENMID
~QAT"'--

'uJ01/88,

eem:
a) Acrescente-se, ao Art. 1B8, o § 19, rerasrerando-se atual § 12

e seguintes:

EIfl{lI\ M:IlIFICATIVA

.JJSTIFICATIVA

A..ENMID

Dê-se ao artigo 19 das üísposíções gerais e Transitórias, do Pro
jeto de Constituição (A) a seguinte redação: -

"art 19. É assegurado como direito adquirido o exercício de dais

cargos Ou emreqos que venham sendo exercidos nos tennos do ar

tlg0 99, da Constituição de 1967, com a redação da Emenda nQ 1 ,

de 17 de outubro de 1969".

A Censt.Lturção- anteraor , na trilha de sáína tradição, vedava a

acenilação remneraoa de cargos e funções púbhcas, exceto:
a) a de jU1Z com Ull cargo de professor;

b) a de dois cargos de professor;

c) a de um cargo de professor com outro técnico ou cfent.If'rco;

d) a de d01S cargos pravat.ivos de médico.
Em razão disto, constituiram-se situações de actmrkação legal

dentro das hif::6tes;s previstas, sem prejuízo para as atividades alucbdas. Pelo

contrãrio. a sabedoria do dispositivo ensejou a seleção de quadros docentes

entre juizes, técnicos e caentdstas, valorizando a atividade de ensino que se
beneficiou da experiência profissional absolutamente necessária na integração
teoria x prática.

O dispositivo do Projeto, que se pretende modificar, assegura o

direito adquirido apenas no caso de dois cargos privatlvos de médico, o que

representa uma odiosa e injustificável discriminação.

A aClJl'lJlação pernutida 'a professores, exercitada pela maioria de

les, possibilita, de un lado a manutenção condigna desses profissionais ( sabi
do que, t.radrcfonalsente, é precâraa a rernt..neração docente) e, do outro lado •
traz para a docência a indispensável experiência prática, rrormente 00 nivel

universitário.

r.r~-_--_--P1..:1I11l10/COW1SSi.O/&UlCOllí"~--------~

(l'
= T[XTO/JU~TI'ICAÇio- ~-------_,

EMENDA 2POI027-"-O'-- ~
tJ LEPUTAlXJ ~IM FIlIN:lSClJ

Na longa e penosa hist6ria das desaguldades reqacnaas brasilel.
ras, temos assistido a tm sucessivo fracasso das iniciativas governamentais r

e tal roodo que hoje teroos uma pátria repartfda, em termos de desenvolvunento,

como talvez ãnexrsta outra em todo Tl'k.If1do.

O mais grave..-é que a falência da politica regional compromete

não apenas a pr6pria integridade econômica do País, mas sobretudo inviabi1!.

za, no médio prazo, a desenvolvimento das reglões relativamente desenvolvidas.
Essa mvãabrLrdade se expl1ca à medida que se tornarão cada vez maas restra

tas as possibilidades de construção de Ull mercado interno capaz de oferecer

sustentação duradoura à expansão da abvidade econômica nacional.

Acrescente-se ainda que, por conta da geração de ingentes 1e
vas de migrantes, se promove a descapitalização do potencial hLmano das se
giiles mais pobres e se estilllJla a formaçãc de cordões de miséria nas perife

rias das grandes '9"tr6poles do Sudeste. A marginalidade, daí decorrente, é
causa iCTlJOrtante na, explicação da viol~ncia que assalta o cotamano das ci

dades. Além disso, requer notáveis esforços por parte do setor público, me!,

cê das deseconomias de aglomeração, para prover os indispensáveis serviços
básicos, desde educação, saúde e saneamento até a habitação, dai, passando

ao abastecinento, transportes e comunicação. Enfim, trata-se de urna equação
.socíal perversa, em que todos perdem e nirrgJém ganha.

Claro está que a solução desse lamentavelmente persistente
.problema passa por una revisão cuidadosa e profunda nos crãtérros de aloca

ção dos gastos públicos nacionais. Não há perspectivas para regio~s pobres~
se o Gove~no insistir no desconhecnrentn de realidade tão contrastante e cnel ,

tão melancol1camente anb-nacional e injusta.

No caso específico da rnscrmunação de rendas públicas, há um

quadro extremamente ens61ito. É que as transterêncaas federais aos Estados'

e t-Unicípl0S que, ao menos em princípio, se voltam igualmente para correção

das desiguldades inter-regionais de,renda, produzem l.JTI ererto exatamente in
verso, haja vista que tomam em conta critérios concentradores _ a exemlo
de prorjoção, conscro, e outras' variáveis corre1ac'D"BEs ~ COOl a renda das e.!!

11 Art. 188•••

§ 1º Os crãtéraos de rateio dos fundos de que tratam as alíneas

.!! e ~ do inciso I deste artigo terão pOI base a população, o inverso da renda
per-capita e a área das entadades parbcipantes, observada ponderação e proc!:,

dimentos fixados emlei complementar.11

b) Em conseqüência da nova redação do Art. 188, dê-se nova re~

ção do inciso II do Art. 190.
11 Art. 190.••

II - estabelecer normas sobre a entrega de recursos de que tra

ta o Art. 188.11

.JJSTIFICAÇiIO
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EMENDA 2P010?,§"......::.8==-- --.
C:CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS

=-------------TEXTOIJlJSTIFICA.t;ia- -,

Acrescente-se ao artigo 23 das üa spcs Lçõe s TIa!!,

sitórias do Projeto de ccns t í turção , da Comissilo de Sistemat>zaçilo,
o seguinte:

I norma cole:iva pcaaa ser cumpr-ada pela zrusta.ce do Trabalho, que sa

ba.demence e mais ceãere •

r

nparágrafo Único. Apl1cam-se aos benefLcros pI!:,

v i denc í ér Ios em manutenção as d í spnsLçães do artigo 237."

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 2P01030·0
[!J ROSE DE FREITAS -=-------------,

Faz o ar t aço 237 j us t aça , afinal, aos que vão
usufruir do merecido direito de apnsentadcr r a , razão pela qual, sob

pena de cometermos odiosa discriminação por todos os titulos lnadi

nu s s IveL, é Lndr.spenséve I que adênt aco critério seja aplicável 80-;
que, de modo geral, percebem proventos de aposentadorias e pensões,

que vêm sendo roubados pelos que forjam "cálculos Rtuariais"e outros
mecarusnos que reduzem, gradativamente, esses proventos.

S~bstJ..tua-se os Lnca.aoa I e lI, do art. 237, do Pro..)eto de

const Ltimção , da ccma.s sâo de S1stematJ.zação, mantendo-se o artigo,

com os demaa.s da-epoaa't í.vos , nos demaaa pontos, pelo seguinte teor:

" I - com 30 (tr.l.nta) anos de trabalho, para o homem;

II - com 25 (vinte canco) para a muLhex j "

JUSTIFICATIVA

A aposentadoria aos 35 anos para o homem e aos 30 para a mu

lher representa período exceasãvo que não se compatibJ..liza com a mé

da a de vz.da do povo br-asa.Le.tro e pr'ejuda.ca a juventude que preca.ee
de espaço no merCado de trabalho.

=-------- TUTO/JUSTlfIC&çio -,

EMENDA 2POl 0~.li-,,-8,,---- -----,
I:J ROSE DE FREITAS

tJ PLENWO
Inclua-se no art. 137 do ProJeto de Const.ituição, da COlnJ..S

são de g Lsnemata.zacâc , após a expressão 11 e outras controvérsias

ozaundas de relação de trabalho", a seguinte

EMENDA 2P010?,",-,,-6~ -,
tJ Hll.LIO DUQUE

r;-r TUTO/JUSTl'IC&çio, -,

"inclusive entre azndz.oaüo e empresa" .. Inclua-se nas daspoafcôes transitórias, onde couber t o se

gUlnte artigo:

JUSTIFICATIVA

A questão da fixação da competrênca.a dos Tribunais é nitida

mente constJ..tucJ..onal. xeeêri.e que não pode ser relegada para a le- '

ça.s Lacâo orôanêeae.. Quando o texto proposto f1.xa como competência

da Justiça,. do Trabalho controvérsias gue_ I.!decorram do cumpxamentic

de suas pxôpra.as sentenças", parece, a pmmeaxa va.sua , que a con

trovertJ..da questão da compet.êncae para as ações de cumpr-ament.c de

normas coteeavee Ea.cou ao Luca.criada , Ocorre que respeitável parte

das normas cc'teei.vea não têm oza.qern nas sentenças normat.avea , mas

S1m em acordos ou convenções ccâeeavas , onde, entre outOras coisas,

se destaca a questão do desconto assistencJ..aL

O Supremo Tx;ibunal Federal, face a ColÍstJ..tuJ..cão v í.oenee , es

tabeleceu que a austace do Trabalho é. a.nccmpet.errte para dec.í.da.z , as

questões 'rej.ecaoneôas com o desconto aeaí.eeeeca.aã , Assim, com a fl.

xaçâo da compet.êncaa para o cumpr-amentic de suas prôpra.as sentenças,

parcela da questão fJ..cará soâuca.onada , mas não ficará a questão dos

descontos aasí.suencã.aa.s , fixados em acordos ou convenções coletivas ..

tn.enee do texto apro~ado pela Comissão de SJ..stematização ,

fatalmente as entidades sJ..ndlcais de1xarão de fazer acordos e con

yeEcões abarrotando os Trl.bun~is do Trabalho, para garantir que a r

" Art. ........ - O Congresso xacãonaj., em prazo não superior

a 90 (noventa) da.as da promulgação desta Constituição, ela

borará Lea , estabelecendo critér;t.os para fJ..xação do nível

de aaLâxao mí.nimo a. ser pago pela Jornada normal de traba

J..ho, bem como para seu r-eaj ustie peraêdaco , de modo a satis
fazer os preceitos desta Constituição. n

JUSTIFICATIVA

A importâhcJ..a do salário mínimo em nosso pais, onde 42% (quo!

r~nta e doa.e por cento) da força de traLalho recebe até 1 (um) salá

eao mínimo é da tna.l.or ampcz-t.ânca.a , sendo fundamental que em prazo

vaâve t mas curto se-ia def.i.na.da a LeqaaLaçâo especIfica.
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r.:r-------- 'UMAIIlD/CQIUS,iO/Sl,lBCONr"io-------------,

= T[l(TQ/~l,lSTIFIC.çiD __,

EMENDA MDIFICATIVA

DISPaSITIVOS EMEND=: § 55 e 60, do Art. 69

r.r-------------HXTll/lUSTI'ICAÇio, --,

EMEMIA ADITIVA

DISPaSITIVO EM;ND/\OO: Art. 202

tê-se ao § 55, do art. 69, a redação abaixo, suprarairdo

-se, Em conssquênca.a, o § 60 do ca'tado artJ.go:
l\dJ.te-se ao art. 202 elo ProJeto de CCIlstituição, o parágrafo abai

l<O:

"Art. 69 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 55 - As normas defarndcras õce õtrec.eoe e garantJ.as fu.!l
danentaJ.s têm ap1J.caçâo ameãaeca, cabendo açãode anccnsta.tncaonaladade o::m.tra

ato que fira preceato desta eonstJ..tw.ção e nos casos da não ençêc, pelos poderes

píib'lacos , das normas e atos que visem assegurar os d1.reitos e garanb.as de que se

trata. "

"§ 69 - Nenhuma SOCJ.edade civil ou e:atercial será privada elo aces

50 a 1.nCEntJ.VOS ou proibJ.da de atuar em qualquer raro de ativida:1e, em razão de
sua fonna Jurichca."

~ ampcrtierrte que nossa constatauçâo possa assegurar pleoo

exercfcac daqueles dí.reatos e garantJ.as fundarnenta1s que enumera,

Os parágrafos 55 e 60, ora errendadcs , salvo rrelhor Juízo,

devenarn conter-se eu um só enunciado, cem o que se obtém da.soapkanemerrtc m~

gral de maténa rorrelata, sem qualquer tnconçruêncaa,

De outro lado, anp1J.a-se o carrpo da ação de mconstl:tuCJ.~

na1J.dade, estendendo-a aos casos de mêrcie dos poderes p.íbb.ros, na lupÓtese de

não edJ.çâo FOr estes .das normas e atos que vaaem assegurar dJ.reitos e çarantJ.as

:funà.arrentais 1l.stados no texto ronsb.tuc='-'-onal_-'-. _

A semelhança das ihsp:>sições oonstJ.tucionais sobre os direitos e

garantJ.as :urlividuaJ.S, entendeoos c:portuna a afumatJ.va de que as pessoas JundJ.

cas são iguaJ.S perante a Iea, independentanente da natureza, espécie e fonna sco
as quaaa se orgaruzam para produzar- ou trocar bens e servaços cem vistas a fins 00

nnms. -

AssJ.l11, a socaedade X, que tem por d:oetivo operar em seguros pr;i.

vades e está orgam.zada sob fOllla que não seja a anônima, não p:xlerâ receber ereta
mente diferente de sua aJngênereY, a:>nst:Ltuida sob a fOllla de sociedade an5nima~

CXllD, por- exemlo, se vê da leitura do art. 24 ôo Decreto-lei n9 73, de 2l.li.56.

, Quanto aos ina!ntivos regiooais e setonais, parece-nos igua1nm

te madmissivel que detezminadas sociedades seJam deles excluidas pelo Slllples ,;;;
tJ.vo de não se revesb.rem de fODlla de =_por ações. -

r
~~~~010~~--4"----------~

r.r-------- ,.lI!IIARloll::o.llsd:o/SU.COWI"io ~

EMENDA
f=! SENADOR ALFREDO CAMPOS

r.r-------------TEXTO/~uST1Frc ..çio----- ~

MlDIFICATIVA

DISPaSITIVO~: § B9, do art. 44

~--_----------Tu:TO/JUSTll'leAçÃO-------------___,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: ART. 251, § 39, do ProJeto de Con~tituição(A)

Dê-se ao § 89, do art. ~4, do ProJeto de Cbnstl.ttllção, a

redação abaJ=:

"§ B9 - ~ velada qualquer dúerença de venciIrento entre

cargos e arpregos l.guaJS ou assanel.hados 005 servadores do Po1er !egl.slab.vo, ~

cutJ.vo e JudiCl.árJ.O, ressalvadas as vantagens de caráter md.l.Vl.dual e as rela~

vas à natureza ou ao local de trrabalho, A la não pernntarâ que a cccsaôereçâo de

fatores pessoaas cpere além Cbs..1.J.nu.tes da o:mplarentarl.edade. 11

JUSTIFICl\ÇÃD

supmma-ae o 39, do extneo 251, do ProJeto de

const.a.cua.çâo , ficando o § 49 com a numeração anterior.

JUSTIFICAÇllo

A permanência do § 39, do art. 251, impedirá o

Poder Públl.cO de pz-casequa.r- com a política de Lncerrcavce a anumexas

atia.vxdades cuj.eur-aa,s que são oxçam.aedas em forma empzeaar-a.aã , preJ!:!

da.cando , aubatianc ae.Lmenbe a apll.cacão da Lel. Sarney.

f.:
supr-ama-ee do PROJETO DE CONSTITUIÇXO, o Art."

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ArtJ.go 120

120.

PuICAIlIO/eOIlIUlo/IUlCl:lllluÃll _

o canema , o teatro, o livro, o circo, a dánça ,

daquela forma organizados, não se benef a.cLaxa.em mais com os eecuxece

que hoj e sustentam o seu deaerrvoLvarnentio ,

r.r-------------TUTOJ'~U5Tl ..leAC;io-- ___,

EMENDA 2POI0~§-9 -"'-
f=! CONSTITUINTE PAULO RDBERTO CUlIIIA'-"~------'------~

Esta estende vasa _a evrtár que subsaatia qualquer 1X>SslbJ..J.:!:.

dade de burla dos dernal.s prancfpacs ccoscí.tccícoeae 1J.mJ.tatJ.vos do teto de rennme

ração de servidores e enprega.dos pÜb~ros, ~o o que ho;e-a~ntece ~ rel;
ção aos cx:>gnanJ.naCbs "marajâs" do servaçc pÜbl100: o acessôrio da rem.meração, a

titulo de vantagens e edacnonaaa, suplantar o prjncapaj., dJ. seja, a ranuneraçã:>

bâsaca,

NoDnaS exaatzm 1J..nu.tando.a ranuneração do servaõor, No ~

tanto, nostram-se ineficazes e são fre::luenta!Ente burladas pelas art.lllIanhas~

les que se especaakazaram em acrescentar vantagens e gratJ...fl.caç;i:es :fun::la:las em J.!!.

terpretações casuísticas. De outro lado, a am.ssão das autondades que deve:b.am

coãbax, na prâtaca, taJ.s fustoI:ÇÕes, corrtrrabur para a ceôtace sntceçêc cx::m que

nos deparanos atua1Jrente neste setor.

A prqx:>sJ.çãJ, caso venha 9a ser aprovada, .PJSslbil1.tarã ao

própno Poder Juhciãrio a declaração da JnCDnStJ.tuCJ.onal~de iEn.s vãaanôo as
ar eãacccraís lantan a rammer - básica do servaõcr, -

r
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JUSTIF'ICATIVA

JUSTIF'ICATIVA

ERVIN BONKOSKI

2POl O~ª---=-5,--- -----.

Art. 263 - .

§ 6º - São vedadas práticas c í eo t Lraca s ou experimenta

Ls que atentem contra a integridade física, a dignidi

de e a vida humana desde o momento da concepção.

r;T-------------TOTO/~UsT'FIC/lQiQ- _,

Acrescente-se um § 6º no art. 263 do Projeto de Constituiç~o da

Comissão de 5ist emat Lzação e

o trabalho rural mai s desgastante que os demais leva o homem

do campo ao desgaste físico mais precosce .....

Enquanto na CIdade o hcr ér i o normal de trabalho é de horas

cn ãr í as , com descanso semanal, "'o campo a jornada se estende por 14
ou mais horas, sem descanso ob r Iqat õr m normal, por força das c i r cu-s

t âoc i as e da natureza da at rv.í oads . JHém desse excesso de horário, 0

problema se agrava a mda mais, uma vez que tanto O homem quanto a mu l

lher começam a labutar no campo aos 8 anos de idade. - J

E princípio de justiça SOCIal a adoção dessa emenda.

3º - E assegurado ao trabalhador rural aposentadoria aos 60

anos para o homem e 55 para a mulher.

Os meios de comun í cação têm d i vul qado pesquisas e expe r Lê oc r

as de genétIca humana que ccnt r ar i am valores f'undarnen t a r s do ser hum~

no. Tais pe squ i sas levarão, sem dúvida, a uma ceqeoe rescêoc ra da raça

humana e ao domínio da SOCIedade pelos c Leo t i s t as , em detrl.rrelito de

ações políticas a que deve se submeter a sociedade

Com o pr i oc Ip í o básico assegurado na Constituição, Le i ordl~

nária regulamel'"ltará as pe squ r sa s e exper í êoc i as genéticas, evitando

se o sacri f Ic ro de seres humanos nos pr ime í ros momentos de vida

EMENDA
tJ

r

o Artl.go em eriafa.ae , cu j a supressão se pede, sob o falso ao!:
gumento ~e agJ.lzC;r a JustJ.ça areaareaz-a , está criando a hipótese de
uma Instancl.a Prêvae , que somada as quatro eeçuxnt.es (SENTENÇA
la Inst. Juíz sJ.ngular; APELAÇÃO - 2a Inst~ - Art. 513 CPC/Tr2.hunal
de JustJ.ça; RECURSOS ESPECIAIS - 3ª Inst. - Inc. 111 Art. 129 / Pro
j e to / TrJ.bunal auper-aor de JustJ.ça; RECURSOS EXTRAORDIN1\RIDS 
4Cl rnee . - rnc • lI!, Art. 126 / ProJeto / Supremo Tr1bunal Federal)
resultará em ca.ncc fnsuânca.as ,

Ora, para a tal eudaêncae pr-évae , o autor terá que requerer
ao Juiz a fJ.xação de uma data que poder-é ser breve ou demorada, ccn
forme dispuser a agenda do MagJ..strado. üesaçneda esta data, devera
ocorrer a a.rrt amaçjio do réu, para compaxec e r a Aud~ênc~a e expor as
suas razões. Com ~sto, ter-se-á coneurru.âo um bom tempo, levando
se em conta que as euõaêncn.es , em méda.a estão sendo mar-eades para
1989/90, mesmo na s Ls t.emá't a.ce atual em que esta AudJ..êncl.a pr-évaa
aanõe não existe. Com o aumento dela, ne t.ur-aLmerrt.e será naces sér a.c
um espaço ,maJ..or de tempo para se corraeqtaar uma Aud~êncJ..a porque a!!
menta o numero de Atos Pr'oces auea.e ,

O p'rôprac texto Conat a t.ucLonaL no Art. 119 do atual Pzo j e-co
de Const~tuJ.ção da ccmaseâc de sa et.emauaaaçêo , prevê o JUl.zado Es
peca.aã de Pequenas Causas que poderá poz sua aampã r.ca.dade , recebe~
o pr-ancIpao da orall.dade.

O ob j etia.vo buscado pelo Art. 120 que se quer aupranu.r-, está
capa.truj.ado no própr10 Cód1.go de Processo CJ..v1l, Art. 330 que prevê
o Julgamento antecipado. É apenas uma questão de cultura da .ruet aça
Bras~lt;J..ra que não o vem epzacendo numa previsão legal Já exds cej;
te. Alem de ser bem melhor do que se qUer J..~troduzJ.r, o sistema pr~

visto pelo Código de Processo CJ..vJ..l da segurança para ambas as pa,!.
tes envolvidas, ao tempo em que a proposta do ProJeto de ccns t i.cu],
ção, por se resumir a oxe.La.dade pura, simples e total, não dá as
partes a segurança que se espera das decisões judLca.aa.s ,

Corraa.dez-andc que em média os Juízes contam com uma traml.tação
de 2.000 processos por Vara e que o JuclJ-cJ.árJ.o Br-aea.Leaz-o só fUl!
caona nove meses por ano, deduza.da s as duas r éz-a.ae coLe'ta.va s e maae
uma andavd.ãuel , além de que os nove meses terão apenas 180 âaaa
útre aa , seriam neceeséeacs onze anos para que os Juízes atualJ.zassem
suas agendas com os processos a t.uaa.a Sem nenhum caso novo. Na m~

lhor das hJ.póteses, se se dispusessem a três AudI.êncI.as por dJ.a com
a enu.saão de igual número de sentenças, teríamos o conaumc de 3,7
anos para a atualJ.zação de nosso quadro atual.

~fora estes prejuízos, a prolação de uma sentença p'révae
aubme't.exa.e o Juíz a um pré-Julgamento da maeé'rc,a , o que quebra um
princípio processual ele que o JuJ,.Z não deve ema,tl.r j ua.zo sobre as
questões que lhe são postas antes de f a.nde a Instrução Processual.

O prazo de 48 hC)ras para a pro1ação da sentença será letra
morta como o é o prazo de 90 da.as constante de Art. 281 do Códl.go
de Pt-ocreerec civJ..l, pat"a o pr:ocec.::..mento eumeríssamo, Ao cJ.daâão não
res't.ará outra alternatJ..va a não ser esperar, porque não é razoável
crer que para cada excesso de prazo ee j a a.npe t'reôc um Mandado cl~

J:nJunçáo pelo excesso de prazo ~

Atualmente tamb€m a prazo para os Juíz.es cue entretanto não
o cumpxem e permanecem arreccéveas embora possa a soca.eãade E!: cada
uma das partes, em tese, J.mpetrar Mandado de Segurança para ver si!
tisfeJ..to o eeu dire1.to líqUl.do e certo de se obter juataça ,

• A AssembléJ..a Nac.i.onaâ, Corrst.a t.uarrt.e que não teve a coragem de
ínstl.tu:z.r o Conselho blacl.onal de Justiça para pun~r Magzstraàos re
Lépeos que não cumprem prazos, quer transferJ..r para o cidadão h,!!
ma.Lôe do interior b'rasi~e1.ro a tarefa de exig1..r o cumpr-amento de
prazo por parte dos Juízes.

A AssembléJ..a Nacr.oneL Constl.trua.n t e conhece e sabe da ferça da
MagJ.stratura que J..nclusive o submeteu a não c r ae'r o conselnc NacJ...Q.
nal de Justiça que poQerJ.a apenar os MagJ.strados a.nefa.ca errt.e.•

Paz-e agJ..lJ..zar a .rus t açe , a solução é cxa.e'r ]Ul.ZOS quattitati

JUSTIFICATIVA

vemerrne ..sufJ..eientes para_ate~de~ a demanda, especialmente na prl.mei
ra InstancJ..a, ..Esta ao tcçec nao e adotada pelos TrJ.buna1s porque im.
pã.acaea,e tambem em aumento dos seus servaçcs , o que não a.ntiez-eaaa

I 'aos ~ribuna~s, Ja que teriam que aumentar o número de Desembargado
res, perdendo com J.sto a dmponênca.a le "status" de serem quanti
tatl.vamer;te poucos e com isto manterem os seus prJ.vilégJ.os pessoal.s
em preJu:-zo da Just1.ça e da, Sopiedade ,Bt;'asileJ.ra.

O A~t. ~20 traz imensa.cpmplicaçào e ~mprev~sível moros1.dade
da dl,.strJ..!?uJ..çao da Justl.ça, portanto, agravando-se aJ.nda mal.S a
sustentaçao do JudicJ.ário" no BrasJ.l.

EMENDA
l:
=- ".LaJitAIIIOICOill'UD/IIlnCOIllUiD --,

Art. 236 - .•...•........

~'/lI\TIt)O--

. PMOe(PR J

Art. - O acesso aos Tribunais de Justiça, nos Estados onde hou-

ver Tribunal de Alçada, respeitará o di~eitD edquiIlldo dos atuais juízes destes Tri-'

bunais e dos juízes de direito de úlbma entrância, para que nesta seja aferIda a

respectiva antiguidad~, serrpre que se tratar de promoção por esse critério.

1llllAA1O •
r.T--------- TlEltTO/~UlITIFlt• .;;;;O--- _,

T ln~lua-se, onde couber, nas Disposições Transitórias do Projeto de

cons~ltulção da ~o~issão de sistemati~ação, o seguin~e' artlgo:

Co-
r.T :-TI!:ltTo/~U5TIFIC/lQio-----------.---,

Acrescente-se ao art. 236, do Proje~o de ~on~tItu~ção da

missão de Sistematização o seglJlnte § 39:

'=-1'-.1.----'-:---::- "UlUIlIO/COAtllSio/'UDCOMISSÂo---------,

. Pi..EN~RIÓ·
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JUSTlflCATIVA dos votos da totalidade dos membros do Co!!.
9resso Nacional. n

Dispõe a art. 100, § 3Q,da Lei Complementar nº 35, de 14 de março

e 1979, UNos Estados em que houver Trib\Jnal de Alçada, constrtuí este, para efeito

e acesso ao Tribunal de JustIça, a mais alta ent rãncia da magistratura estadual
Nada obstante) o srt 141 da mencionada lei resguardou a situação

5 juízes de dIreIto Integrantes da entrâflcia mais elevada, acesso aos Tnbur"lais de

ustlça pelo critério de ant iqurdaue , conforme a legislação estadual então vigente no

stados once foram cr iados rrfbureas de Alçada.

A nova Constituição deve manter esse mesmo crrtér íc, pena de serem

ítima de profunda injustiça, os Inúmeros Juízes que já se encontravam na úl t ima eno

râncra r à época do advento daquela leI e que, freql.lentemente por circunstâncias clY1b.

entes, ainda não se viram promovidos aos Tribunais de alçada, porque passar.iam nessa
ondíções , a ter menor tempo de serviço, para aquele efeito, do que colegas que, pro-

vmos por mereCImento, VIerama ultrapassá-los, VIndo a inteqrar antes tais Cortes
e Justiça. por isso, a fIm de evitar pedidos de aposentadoria em massa de Juízes ao..

Iqos e experientes, com repercussões darmsas para toda a coletivroaoe, a emenda mer.!,
ce aprovação.

JUS T I F I C A ç ~ O

A Constituição é fruto do trabalho da Assembléia Nacio
nal conat.í tumt e , que reúne Senadores e Deputados, e não das Casas do
Congresso Nacional t Isoladamente.

Portanto, pelo pn.ncípio d homogeneidade das formas, so

mente deve ser alterada pela mesma maneira com que foi pr oduz ada ,
Ademais, é oportuna lembrar que a forma exdr-úxu La de v.2.

tações separadas foi um dos subterfúgIOS engendrados pelo famigerado
tlpacote de abril" (Emenda Constitucional nQ B/77) para bloquear o avan
ço democrático.

r

JUSTIFICAÇ~O

VI do artigo 22 a seguinte redação:

"Lltlll."IO/COIl"slo/IUIICOIlIUio ,

Dê-se ao inciso

Art.22- ......•......••....••.•....•...••...•.•...•.•.

VI - TODO TERRENO DE MARINHA E SEUS ACRESCIOOS QUE ESTEJAM HA

BITADOS E RECEBAM BENFEITORIAS DE TERCEIROS, fICARA ISEN

TO DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LAUOEMID, OCUPAÇ~O E fORO.

JUSTIfICATlVA

O pagamento das taxas de laudêmio, ocupação e foro se cons
titueID numa bitributação injusta e arbitrária para os proprietários
dos terrenos considerados de "marlnha ll ; instituldos pela Lei n94.105
de 22 de fevereiro de 1868.Uma lei cente~ária, criada no tempo do
Império.

Acontece porém, que estas taxas não mais se justificam vis
to que as terras em sua maro r La , receberam remanejamento, benfeito

rias dos proprietários que residem nestas áreas, além do que, estas
pessoas já pagam Imposto Terr~tor~al e Predial para a Prefeituraf[J.Je

é o orgão beneficiador do local da propriedade. Fazendo com que os
mesmos sejam moradores de segunda classe pois, arcam com um Imposto
a mais.

tJ PLENARIO
,.,.,- TExro/JUSTIFICI.ÇAO--- -,

EMENDA 2POl04~-3tJ CONSTITUINTE KOYU IHA .---'''-----------,2POI04,Q.....:;-7'---- -r-t

ERVIN BOr-.I<OSl<I

=-.---<;
rr- ~--:-:::::==ÇONSTITIII"n:.;...-.----.--------

~CEr",,!~
G ;z- lVATU

,.,.,- ,.Lltlll.~IO/ÇOIlISS.io/'II.COIlIUÃO ,

São inúmeros os casos de estraoçerros que se fixaram no Brasil, aqui
têm suas famílias e muito contribuíram para o deseevolvameoto nacional El'"lquadram-se
nessas crrcuestâocras os grandes contlgel'1tes de europeus que para cá se dirigiram ,
por exemplo, em ç,onseqf.lêr"lcia das grandes guerras mrodrars , compondo com seus descen

dentes parcela substancial da população bras i Iefra
Beneficiá-los com a aqurs ição da nacionalidade é, sem dúvida, uma fo!.

ma de retribuir a, contribuição que trouxeram à nação.

PLEN4RIO
= TEXTONUSTIFICI.ÇÃO-- _

inciso II do art 14, do Projeto de Constituição da Comissão de
Sistematização, passa a ter a seguinte redação:

II - Naturallzados:

a) os que, na forma da lei, adquirirem a nacionalidade brasileira,exi.
gidos aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano
Ininterrupto e idoneidade moral;

b) os estraoqerros de qualquer oaciooalidade , residentes no Brasil há

mais de 30 (trinta) anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que o requeiram.

r
EMENDA
[:J

Estes terrenos, na sua maioria, são mangues, onde o mora
dor realiza diversas melhorias, as vezes com imenso sacrifício; de
pois a Pr':!fei tura local realiza serviços de drenagem, iluminação p.Q
blica e tantos outros. E todos estes serviços são pagos pelo morador~

Passada esta fase, estes proprietários recebem o Imposto, onde o vi.
lar vem de acordo com as condiç6es do terreno e do bairro ..

Inclusive a simplificação do processo. de transferê.ncia de,!

:I

tos imóveis, na medida prevista em Decreto assinado no final de 19B7,
pelo Exmº Sr. Presidente da Repóblica, DR.JOSE. SARNEY, trará alguns
benefícios para os que são obrigados a pagar anualmente, a taxa de
ocupação; visto que existe certa morosidade no encaminhamento dos

prccessos ,"
Masfesta medida de nada aLavI a os milhares de brasileiros q.e

são, onerados sensivelmente em seu orçamento para a legalização dos
imóveis; seria necessário. um Posicionamento firme por parte dos
Constituintes no sentido Q~e este parágraf.o seja suptimido na elab~

ração da Nova Constituição Brasileira, devido a justificativa aci.a.

L. ____

r

re-r' nXTO/J~STI'ICAÇi." _,

"§ --:ZQ _ A proposta será discutida e votada
em dois turnos, em sessões conj'untas de a~

bas as Casas do Congresso Nacional, consid~

rendo-se aprovada quando obtiver dois terços

EMENDA MODIfICATIVA

Dê-se ao § 20 do art. 74 do Projeto de Constituição(A),

a seguinte redação:
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~O'TA--

'13;011 aa,

2PO1O,!,?---=-8,,--_· ------,
Constituinte AOEMIR ANDRADE

EMENDA
l:

'LENARIO/cOlll's.i.o/slllcOMISSb------------,l: PLENARIO
= TUTOIJUSTlflCAÇÃO ---, =-------------TEXTOIJUSTlfICAÇ;;O----- -,

Suprime, na alinea "fd" do anca.se I do art. 126,

expressão "do Super-a.orr Trl.bunal. de .rusta.ça'",

a
EMENDA ADITIVA:

, Dispositivo Emendado: Disposições Transitórias

Acrescente-se onde couber:

JUSTIFICAÇÃO

A regra dá competência or-i.ç i.nêxa a , ao Supremo Trib!:!,

nal Federal, para Julgar mandado de segurança unpetrado co!!,

tra ato de algumas autiom.dedee ou órgãos, entre eles, o Sup~

rior Trl.bunal. de Justl.ça. Nesta parte, há o rl.SCO de se utl.l.,!

zar o mandado de segurança como recurso contra deca.sêes do S~

per-aox TrJ.bunal de .ruat.a.ça , fazendo-se o que o pzoj etio qua s

eva t ar , ou seJa, transformando-se o Supremo Trl.bunal Federal

em quarta anseênci.a. A regra pode ser supr-anu.da sem ofensa a

qualquer interesse Leq Ltiamo porque, contra as decisões do S~

perior Tribunal de Justl.ça deneqat.ômas de mandado de segur~

ça exas't.e o recurso orõanâr-ao p.revas t;o no 1nCl.SO lI, 11a 1\ , do

mesmo artigo; e há também o recurso extrraonda.nâzu.o (ãn ci.eo

IIl e alíneas) contra as ôecasôes do Supezuor- 'rr-abunat. de Ju,ê.

taça eavaõns de a.noonatia tiu c.í.ona.La dade ,

"Artº. - Será constituído o Fundo Nacional de
Reforma Agrária, com dotação, orçamentária de no m!
nimo 4% da receita prevista no Orçamento da União,
durante 12 anos a partir da promulgação desta Con~

tituição".

JUSTIFICAÇl\D

Um dos grandes entraves para a realização da Refor
ma Agrária, tem sido a falta de recursos conseguido. Todas as en
tidades que no Brasil defendem a Reforma Agrária, lutam pelo est,!!,

be Iee rmento desta norma na nova Consti tulção. Ela consta da emen
da popular apresentada por 18 entidades, entre as quais a CONTAG
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, além de
ter s rdo aprovado no último Congresso Nacional do PMOB.

2POl 04:§~-6,---- ----,
cons t í tuínte ADEMIR ANDRADE

EMENDA
f:

PLENÁRIO

Consti tuinte ADEMIR ANDRADE

EMENDA
(l

2POl 04~;-,-O=-- --, EMENDA ADITIVA :

Dispas!tive Emendado: Disposições Trans!t6rias

Acrescente-se onde couber:
= TUTO/JUSTlFICAÇiO ---,

~MENDA ADITIVA:

Dispositivo Emendado: Disposições Trans1tórias

Acrescente-se onde couber:

-Artº ~ Será constituído o Fundo Nacional de

Reforma Agrária, com dotação, orçamentária de no rr!f
nimo 3,5% da receita prevista no Orçamento da Uni_
ão, durante 12 anos a partir da promulgação desta I

Consti tut.çêc'".

r

l'Artº. -:: Será constituído o Fundo Naclonal de.

Reforma Agrárla, com, dotação, orçamentária de I1D mi
nimo 5% da receita prevista ,no 0r.:.çamento da União "
durante 12 anos a par t i r da promulgação desta Cons
t Ltu.íçãov,

JUSTIFICAÇl\O

Um dos grandes entraves para a r eaj i zação da Refor
ma Agrária, I tem sido a falta de recursos conseguido J Todas as en
tidades que no Bras a I defendem a Reforma Agrárla, lutam pelo est,!!,

be l ec íjnento desta norma na nova Constituição. Ela consta da emen

da popular apresentada por 18 ent i dades I entre as quais a CONTAti
Confederação Nacional tlos Trabalhãdores na Agricultura, além de

ter sido aprovado no último Congresso Nacional do PMDB.

~~~Jl
--------\-~ .

JUSTIFICAÇl\O

Um dos grandes entraves para a realização da Refor
ma Agrária, tem sido a falta de recursos conseguido. Todas as en

tidades que no Brasil defendem a Reforma Agrária, lutam pelo est~

belecimento desta norma na nova Constituição. Ela consta da emen

da popular apresentada por 18 entidades, entre as quais a CONTAG
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, afém de

ter sido aprovado no último Congresso Nacional do PMDB.
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JUSTIFICATIVA -

A redação aprovada pela ccm i.s sêo de S~5temat1zação quanto

ã ~nst~tu~ção de emprrés tnmos eompuLsôrroa prevê, além da h apôt.ese da

ocorrêncxe de caLanu.dade piibLa.ca , as de nnvaa t amentio púbj.aco de rele

vante interesse nacaona L e de guerra externa ou sua .imanêncaa .

sucede, contudo, que o f~nanc~amento de a.nvea t.amerrt.oa pú

oj.i.coe deve sempre correr à conta de rece1.tas r asce i s ou de operações

de créd1.to, sendo absolutamente desarrazoado coqatar-se do ampr-es t.amc

compu Laóxa.o , cu jas característ1cas aasoci.em-no a.nva r a.ave Lmentie a des

pesas J.1tlprev1.s1ve1.s e, par essa razão, excepcl.CmaJ.s. AIJ.ás, a pr-ôpr i a

redação do art. 175, § 19, a.ncaao I, reforça esse errt.endamerrt.o quan
do prescreve, para o empréstimo compuLaô rc.o dest1.nado ao f1nanCl.ame!!.

to de anveetueeneo público, normas ap.La.oâvea.a a trJ.butos - no caso

e specLf a.co , o preceito contia.do no art. 177, ancaso II!, alinea .!:.
No tocante ã. a.ns eaeua.çâo de empr-éatnmo compu Laôzu.o no c~

so de guerra externa ou sua anu.nêncaa , é de ver-se, desde logo, que

o art. 185 Já da spôe sobre macê.r i.a , confieza.ndo à Una.âo compet.êncaa

para J.nst~tu1.r ampos tion execeocaauâracs nessa hapôt.ase , Trata-se,
por conaequa.ntie s ' de uma eobz-epoa.i.çâo .de a.ns cz-urnentics com a mesma fl.- \

na La.dade •

A presente Emenda a.nova ao cu.a daz- de oferecer ao emprés

tramo compuLsõruo caráter de meda.d a prov a.sôr r e , com eorce de Ie i , nos

termos do art a , 76 do projeto de cons't.i.cua.câo , aprovado pela cccu.seêc

de Sl.stematizaçâoa Tal pxocedz.mentio é coerente com as caz-ac'cer-Lati.rce

de ur-çênoaa e r'e l.evâncaa anerenee s às despesas voltadaS para o a tienda

mente de caLamadade s públicas. A propósito~ exaçe a Emenda que a apl

cação dos recursos seje expressa e e s trr a.t.amentie va.ncuLada à despesa

que lhe motia.vou a a.ns t a tuacâo , vedado, portanto, qualquer desvio de

bnalidade.

JUSTIFICAÇÍiO

§ 29 _ A apLa.caçâo doe 'recureoa pnoven i.ent.ea do emprést2:.\

mo compu Ladzu.o será expressa e estr1 tamente vancuLada à despesa que

fundamentou sua anst i tuí.cêo .

§ 39 _ A devolução do empréstimo compuLsôr ao dar-se-ã no

prazo mâxamo de três anos. JI

Estender aos Estados e ao D1strJ.to Federal, corno preten

de o texto aprovado pela corm.s sâo de S1stematl.zacâo, oompe eênc i.a pa

.ra instl.tul.r ampr és t.amo compuã.sôr-r..o é alargar deraae a.adamentie- as a1

nernet ivas de recozrêncra a essa forma de fJ.nanc1amentO, mormente

quando se tem em conta que "pj.enejar- e promover a "de Fe se permanente

contra as ce Larru.dadea púbj.ace s , eapecaa Iment.e as secas e as a.nunda-.

çôes " (art a 23 J XVII) é .re sponaab aLaôeõe e speci f a.ca da umão ,

ADEMIR ANORAOE/PSa/PA

.................................................JtArt!2. 219

PLENàRIO

.JESSõ

PLENARIO

Este é um dl-Sposl.tivo necessária a de5central~zação pa

ra execução da Reforma Agrária.

r.T T[XTO/~lISTIFleAçio-_----_- -_-,

~DAFR~~Ol04"ª,~-2"'-- 'J L;7'Cl
r.r-------- P1LNA1lIOICOlll'sÃD/llI)JCQWSalD---------.

J
~o.m--,

[ilL'_.-:.-=::::=:::..---------------' bu 0l/88J

.JUSTIFICAÇllO

...................................................
§ 4 Q .. A uru.ão poderá delegar aos Estados e MUnlCípl.-

os as atribuições para desapropriação de imóveis rurais,

por interesse snc i al , para fins de reforma agrária".

INCLUiR ONDE COUBER 1 ~,,,, .,J":L.u.;"", h ?Al<..<~J.J/
do. 'R.~u,..'-e<>' ~ s 5 s: i'/I.J d~ c• .u:J (.4 1•

Artigo ... _ O Pr~sidente 'da pepúb Lr ca , medr ant e lista trlphce à
escolha do Congresso Naclonal\ rnd r car â o Presidente e os mem 
bras da di retor í a do Banco Central do ar asa j , que serão nomeados
para mandatos de cinco anos para o Presidente, e seis e sete anos
para os membros da dr ret.or i a , conforme o rír spost.o em le] comple
ment ar que cuí dará de sua organi zação e especi fj cação de »uaa a 
tri bui çôes.

§ Unacu - O presidente e diretores do Banco Central
do Br-as aL somente podem ser de s t atuídos por decisão do Supremo
Tri bunal Federa!, medi ante representação do Procurador Geral da
Repúbli ca ou por deei são do Congresso Naci onal, medi ante proposta
de doi 5 terços das membros do Senado Federal e da Câmara dos Depu
tados.

~J

EMENDA ADITIVA
D~sposi tivo Emendado: Artº. 219

O Artº~ 219 do Substitutivo do Projeto de Constituição

passa a viger acrescido do parágrafo 4 Q
:

r

~ -_ "LtM&Il\t"ÇQlIIl!ll.c/'uaetlllll~i.c,---------'"lIr--DAT
" -..,

[13I 01/88J
= __-----------T[XTO/~lJSTlnc"ç..o-------------,

EMENDA 2POl 01.7:..::::-4~ ----':J r;rrSi;A~
l:J Consti tuinte ADEMIR ANDRADE ~_ c...::: --l

~ preC150 assegurar ao Banco Central do Brasi 1, uma di
ração autônoma e independente, com força deci si va sobre a emi ssão
de moeda e colocação no mercado de titulas ~u ações Que agrav;m o
"Tesouro Nac aonal , Se não se e re t iver o da vórc a o entre a ...tlvJda:
de e controle da política mcne t é r r a e a atividade po Lf t a ca , jamals
se encontrará o equí Labr í o das contas do Tesouro, com a sua r~per

cussão no endi vi damento externo e, vi a de consequênc í a, na pro 
pri a estabi li dade ua economi a nac i onal .

De mers a maz s , a Emenda obJetl.va, por aqua.l , proteger o

aneeeeeee do conta-abuãnee , ao estabelecer que a devolucão do emprés
tramo compulsório deve ocorrer no prazo máximo de três anos , pr-ev xne

-se, a s aam , contra Os recorrentes abusos do Poder Execut~vo, que

usualmente não observa prazos para a devolução de empr-âatnmc compul
sórao ,

2POl O.?º--,-4~ ~J r;r;';"~~
FREIRE _ c.....!::. ~J

EMENDA
tJ

2POl 01~--.::-1:-- ] r=:r-"p"'::~~
.JESSÉ FREIRE _ ~ <_J

EMENDA
l:

= ,.U"".lIo/Co..lls.io/.lJ&l:O••uio---- ~

= TEuo/~usTIFleAç;;o------_-- --,

PLENARIO
= TU.TO/~lJSTI'JCAçi.o_- -,

o art~go 175 passa a ter a aequarrt.e redação:

"Art. 175 - A União poderá ~nstJ.tu1r empréstimos cornpul

sóri.oe para atender a despesas extraord~nãrJ.as provocadas por ca.lam!.

dade públl.ca.

§ 19 - A J.nst1.tuJ..ção do emprést~mo compulsórJ.o deverá o~

servar o dl.sposto no artlgo 76.

Artigo •••

INCLU!RJONOE couaes - "'-0 1:(j...&. til ~ 11, So.,,;,"u J[
euJ- J..<a4 ciD f"'~'d( e"...4 (AJ '

- O orçamento fiscal e o orçamento de inve5t~mentos das

empresas I"statais, compatibilizados com o Plano PIUT!
anual de Investimentos, terão, entre suas funções, a

de reduzir desj'gualdades interregionais, segundo o c!.i

téri o populacional.
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MllGUITO VILELA

PLEN!\RID

r;-r-------------1E;rtfO/Jl.ISfIFIl:AQ;lio ---,

2POI053-9AUTOR -,

ATO DAS DISPOSrçOES CONSTITUCIONAIS

GERAIS E TRANSITORIAS

EMENDA
t:

JUSTIFICATIVA -

A i niei at i va vi S8 da mi nuí r as desi gualdades regi anal 5,
revertendo um crônico quadro de pobreza que vem sacri ficando IDl
lhões de brasi Le i r os , parti cuparmente nas reg] ões Norte e Nordes
te.

A injusta ordem econômica nacional está a ex i qa r ação
mar s enérqi c a do Estado. O momento hí s tór aco que vivemos, prop a -
ca ado pelo .advento da Nova República, fOl capaz de sens iba Lí z ar o
Poder Executlvo para o encamí nhament o de soluções para os pr anc í ;

pai 5 problemas naci anal 5 I oferecendo ao 1eg1 s Lador , por outro la
do, a oportunidade de promover a anc Iusãc no novo texto cons t i tu
c í anal de dl spos í ti vo gerador do desenvolVl menta sóci c-econõmi co
daquelas regiões de forma a ap rox.i mé-Tas dos tvive i s de crescnaen
to aLcançadn pelo centro-sul do paí s ,

JESS~ FREIRE

PLENARIO

= PLtllAIIIo/co���~llo/'U.l:OIlI"ÃO __,

Propõe-se a arclusão do seguinte Arhgo:

JUSTIFlCAÇAO

ART. Os Estados deverão, na prazo de 3 (três) anos, a
contar da promulgação desta Constituição, promover, mediante acordo Ou arbitra

menta, a demarcação de suas lrnhas de fronteira, podendo, para isso, fazer al
terações e compensações de área, que atendam aos acidentes naturars do ter

reno, crrtérros rustcr.ícos , ás converuêncras adnlln~strabvas e à conodrdade das
populações f'ronte.n-rças ,

2POIO~1~-2~ --.EMENDA
[:J

= T'fkTO/JUSTIFICAÇÃO -,

r

DE-SE A SEGUINTE REDAÇAO ao Inc:i so XV, do arti go 79, do Capi
tulo rr , do Título rr , a saber:

Inciso XV - Remuneração em dobro do serviço extraordinário,
após a quarta hora trabalhada.

JUSTIFICATIVA =

A redação suqerIda busca estabelecer uma remuneração extraor
dinária capaz de não agravar os custos operacionais, ev i t ando-ae
o encarecamento decorrente do PROPOSTO, uma vez que, a prorroga
ção do trabalho não deve se consti tUJ r numa norma, mas, numa ne
cessidade ocasio,nal ditada par fatores não urevr stcs .

Como é mister, Q Brasil nesses quatro séculos de existência,
já possuiu vér-ias conf'aqoraçõas terrator.íeí.s ,

O pnmeiro traçado político administratlvo está correfacio
nado com o Tratado de Tordesilhas. Posteriormente, outros tratados vieram in
cor~orar novas áreas, como o de Madn e utrecn.

A formação territorial de nosso país até o Inícro do nosso sé
culo ainda incorporava novas terras, que hoje ccrresponrte ao Acre -

Assim sendo, podemos perceber que para todas as conqurstas 0

bbdas no passado utiliZamos da tese do "uti Possidete r' , tese essa que resga

tamos para encaminhar a nossa proposta referente ao fam dos letígios entre os

Estados, Para tanto, íncnnmos em nossa emenda a necessidade de !oclusão' dos
chamados critérios, subentendendo a utilização de mapas históricos, vest.íçaos

orais e escritos, além das características regionais da população. Enfim, LITl8

gama de aspectos que caracterizam o laço regional e social dos já propostos.

O período de Xenos) é adequado para a defimção de qual
quer tipo de desentendimento em torno dos !litígios já existentes ou possíveis '
de existir.

Plenário

Deputado Arolde de Dliveira

r;-r T~XTOIJU5TIFICAÇÃO ___,

"'4(~
A.SINATUIIA

Enfim, para corrigir esses problemas crônicos refatavoa'
tis oãsputas- fronteiriças é que propomos essa emenda.

r
2POl O~?,-,-l,,--- ---,

= PLfNA~IO/cOIlISS;:o/.U.cOluSSÃO ___,

EMENDA
[:J

EMENDA ADITIVA

Inclua-se onde couber no ATD DAS DISPDSIÇ~ES CONSTITUCID

NAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS:
'EMENDA
I!J MAGUITO VILELA

2POI054-7
pr;ooRTIOQ~

Art _ Proceder-se-á consulta plebicitána a Nação, 45

(quarenta e cinco) dias após a promulgação da Constituição sobre I

a seguinte questão:
Real~zar-se-ão eleições gerais (em todos os ní

veis) em 1988 ou apenas para o cargo de Presidente da República?

JUSTIFICAÇAD

I!JPLENARID

,.,,--------------TUTO/JUSTIFICAÇÃO ---,

TITULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FlNJAMENTAIS

CAPITULO I

DOS DIREITDS I!'IJIVIDUAIS E COLETIVDS

Havendo supressão de parte do mandato do Presidente da

República, o qual tem a mesma legitimidade que os mandatos dos d,!

mais cargos eletivos, uma vez que foram regulados pelos mesmos

instrumentos, entendo ser um dever de justiça Que tal decisão s..!:,

ja referendada pela Nação brasileira em pleb.~cito popular.

Propõe-se inclusão de lItl novo parágrafo ao seu
Artigo 6º •

§(, •• ) A Lei consrderaré a mais grave ofensa ao povo
o "CRIf.E DE COLARlNiO BRAf'Q)tt, sendo sua prática inaflansável, il'll'rescritível'.=
e insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo os mandantes, os exe

cutores e os que, podendo evitá-lo ou denunciá-lo, se mmitirem.

.JJSTIFlCACAO

Ultimamente, tornou-se moda falar-se em erãmmal.íría

de do "COLARI~O BRANCQ"- referida den·ominação fo~ empregada e divulgada a I
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= TEXTa/~U$TI'ICAç;;a__--_--------___,

flA..ENARIO

Em várias ocasiões, no entanto, altos flSlCionários do

TITU.OIV

CAPtTll.O I

IJ(J LEGISLATIVO

SEÇAD I

00 CI:lNffiESSO NACIONAL

Propõe-se medificação na redação do Art. 57 em seu parágrafo

19, reduzindo o mandato de Senador para quatro anos.

A nova redação:

ART. 57.

§ 1º- Cada estaco e o Distrito Federal elegerão tres (3) Se

nadares, commandato de [JJatro cn:JS.

possibilitando denúncia dos faltosos.

Quem quiser rodar em carros oficiais fora de serviço

poderá continuar a fazê-lo, mas, ao menos, terá de conformar-se em despertar a

atenção de todo o mundo.

o uso inapropriado de carros oficiais é un vicio tão

arraigado 'que urge partir para un choque visual.

Em fins de 1985, o Presidebte Sarney assinou un de-

creto 11m!tendo o uso de carros oficiais.

Com os carros oficiais colondos pensamos eV.1tar que I

funcaonãraos públicos façam uso Indevido dos mesmos cem O coobustível pago pe

los contribuintes.

Governo foram pl1hados usufruindo indevidanente a velha moroomia.

~--_-----'u;..IIIO/c:alll"ial.Ulclllll..ia--------___,
l":J A..ENAAID ] (I!3l'iilfjiJ
re-r- UllToIJUSTI'lcA!ôia--------------,

EMENDA 2POIO!?,§-=-3=-- -----,J r:r::""----'
tJ MAGUITO VILELA . CJ''l·"" -"

r

2POI055-S
---------,

#///lI' (~~-t-o V~\
AUINATUItA

A menção do nome "crame do colarinho brancc" 5i.,n1-

fica um crame de lesa-povo, pois geralmente seus executores são pessoas de

status socral elevado, que prejudicam uma enorme gama de pessoas e os desfal
ques geralmente são volumosos.

No Brasil J esse tipo dê crime foi e é praticado por pessoas pe!.

tencentes a altos cargos, mclusíve públicos, ficando, na sua maiona, impunes.

segundo o prcmotor público Valdir Sznick, em artigo recente co
loca: "os emacotacce , o industrial que no azeate de oliva coloca mais óleo in

ferior na comosição do que azeite, assim age visando, evidentemente, o lucro'

desmedido e .1lícito, mas, se surpreendido e, por que não dizer, processado,en
contrará sempre inúneras pessoas que tentarão justarrcar a sua atividade.

Já não terá mesmo tratamento aquele cidadão que serpreerdado e

preso, pulava o rruro e já saía da casa portando consigo algr..mas galinhas. Este

é ladrão. O que furta na errbalagem, o que engana na composição de alimentos, é
un mdusfraal , homem de bem.

Em síntese, ao propor essa emenda, estou objetivando afastar de
nossa sociedade o crime mais dlfícl1 de ser combahdo, ou seja, a corrupção ,
cometido pelas célebres "maçanetas de Durou, pessoas de projeção e de influ
ências políticas ligadas às altas autondades que drracuttem a apuração dos ca
sos, como as fraudes contra o INPS.

Essa proposição não pode ser deixada de lado, se realmente que

remos demonstrar e assegurar nessa nova Carta constatucional a moralização e re.§.
gate da credítnj.Idade, junto ao povo, de nossas instituições.

A~= deve ter Lírnite ou veremos a desãnteqração do nosso '
sistema social.

partar de 1945 pelo sociólogo nurte-amer.icano Sutherland, passando a integrar'
o vocabulárao jurfdrco, Sutherland defanlu-o como 11 dellto que é ronetado por
LI1lB pessoa de consideração e elevado status socrat no desempenho de sua profis
são.

EMENDA
tJ Maguito Vilela

r

INCLUA-SE f'll CAPtTULO VII

OA JlD.tINISTRAÇAO POOLICA-SEÇAO I

DISPOSIÇOES GERAIS

Acrescente-se ao Art. 4º das Oisposições Constitucionais Ge

rais e Transitórias o § 39, com a seguinte redação:
§ 39 - A duração dos nandstos dos atuais senadores obedecerá

à norma vigente à época de sua eleição.

Estabelece a padronizacão das cores dos veículos

pertencentes aos órdãos da alininistração públlca.

ART. Os veículos pertencentes aos órgãos da aenírus-

tração pública serão pintados com a mesma cor.

Parágrafo lXIico- Le1 Complementar. ou Ordinária estabe-

lecerá á cor.

etJSTIEIb!\Ç!\O

Já se tentou pratlcamente de tudo no Brasil para mi

nar a resistência de una praga até hoje invencível-o uso de carros oficiais c.Q.

mo se fossem propriedade particular, por funcionários públicos.

O combate é inglóno, porém, o objetavo dêsta proposta

virá contribuir para a solução deste grave problema: a frota de carros oficiais

será pintada com cores padronizadas, para chamar a atenção dos contribuintes, ' r

JUSTIFICAÇAO

se buscarmos a história do Legislativo na Brasil, veremos

que a definição do mandato de Senadores lllJdou, de Constituição para Consti-'

tuição , de acordo com B conjuntura sócio-politica e econômica de cada roomen

to histórico.
Vivemos un processo de tentatica de redemocratização do Pais.

Faz-se , portanto; necessária una revisão na organização e estrutura dos Podo!

res, a f~m de que sejam concretizadas as inovações que o nonento exige.
Assim sendo, prOllonho a ISIiformização dos mandatos Legislati

vos, garantindo aos cidadãos o direito de renovar taobém o senado Federal, em '

sincronia com suas expectativas.

Para por fim ãs discriminações e privilégios, a sociedade bl'!. .
sileira espera dos nobres Constituintes una atitude de patriotismo, sensibllida
de e demonstração de espIrito público ap;ovando essa proposta ..; lllJdança. -

UL.44.)
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EMENDA 2POI057-1
AUTOIt-'=-------------,j ~PF'''IITLIDo~tJ Constituinte ta.SCtl SIBlA . ~ _J

EMENDA
tJ

= TUTD/~uSTlnt"çio-------------__,

=-------------TEltTO/~USTll'lc:AÇio _,

EMENDA

Acrescente onde couber - Ato das Disposições Consti tUC1E.
nB~S Gerais e Transitórias:

Art. - Os benefícios e vantagens previstos nos Art. 489,
Art. 51', parágrefo 9', Art. 236' e Art 237', serão estendidos
aos atuais inativos e pensionistas, cujos proventos serão revis
tos restabelecendo-se o poder aquisitivo, em numero de salários
mínimos, quando da aposentadoria, nos termos da lei.

JUSTIFICAÇllo

Acresça-se ao lnC1SO IV do art. 7~ do ProJeto de CCJr§.

t.Lcua.ção as seguintes alíneas:

"a) as necessidades básicas pre
vistas neste a.ncdso compreendem alimentação, educa
ção, saúde e habitação, veetruézao , transporte e la
zer;

b) os pexceritruaa.a do salárJ.o-míni
mo a serem comprometidos com as necessidades referJ.=
das na alínea antrez-a.ox serão fixados em leJ.";

JUS T I F I C A ç Ã O

Trata-se de expã a.c.í.cez- no texto coneüdtiucaone j, as ne

ceasa.dades que o seLé r i.o-mfnamc deverá cob'ra.z-a Para melhor 9a
xarrta.r- esse da.z-eLtio béaacc dos trabalhadores, estamos remetendo I
à Lea ordinária a fJ.xação dos pez-cencuaz.s do salárJ..o a serem'

comprometiàos com a alimentação, a educeêeo , a saúde e a haba,ts. '
ção, o veatuérao , O transporte e o lazer.

2POI058_-0~ ---,
Consti tuinte NELSON SA~;Â

Os constantes reajustamentos di f'e rencrados fizeram com
que o poder aquisitivo dos Inativos caisse de forma exacerbada.

O objetivo de nossa emenda é tão somente fazer justiça a
nuIhares de aposentados e pensionistas cujos proventos encontra!!!,
se ex tremamente defasados.

= TCltTO/~USTI"CAÇio_--- _,

EMENDA
[!J

Dê-se eo artigo 50 do Projeto de Constituição a se
guinta redação Ato das Disposições Constitucionais Gerais
e Transitórias.

=-------------Tr.xTO/~USTI'ICAÇio _

Art. 50. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios submeterão, no prazo de 120 dias, suas es
truturas organizacionaj.s, explicitendo o número de serv2
dores aos respectivos poderes legislat~vos, através de 
projeto de lei, da administração dueta e indireta, com
preendendo autarquias. empresas públicas, mistas e funda
ções. . -

§ ,. ~ facultedo à União, E'stedos e Mumcípios efetuar a
compatibilização de seus quadros de pessoal às necess i da
des do serviço público, remanejando cargos e lotações dos
respectivas servidores.

§ 29 Os s erv.í dores atl.ngl.dos pelo ramanejamento de que
trata este artigo r desde que contenham dez anos de serva
ço púb l aco e o requeiram até 180 dias após a data da prõ
mulgação desta const atuãçãc poderão, a juizo da União, dõ
Estado, do Distrito Federal ou da Município ser aposenta
dos com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço pros
tedo. . -

§ 39 Serão caqJatibilizados os objetivos lnstitucionais, ve
dando-se a dualidade, estabelecendo-se a ccmpatab r Lí.zaçãfi
dos mesmos, através da fusão, incorporação ou extinção
parcial ou total das e ntidades a que se refere o caput
deste artigo. -- r

do-se o:c~:~~~;~e ao Art a 38, parágrafo pr rme í ro renume.rs.!!

§ 1Q - A f i sca l í zação financeira e orçamentária do Mu
niciplD será exercida complementarmente, pelo Conselho Comun!
tário Municlpal, orgão esse consti tu ido por representantes Ci3.
Comunidade, que prestaram serviços relevantes, sem renumera
ção ou vínculo empregatício, sendo sua estrutura e competência
definldos em lei.

JUSTIFICAÇIlO

A cr i ação de Conselhos conum t ãr í os , além de melhor
distinguir as prioridades de Governo, prop.i cí.a aprimoramen
te na aplicação dos recursos públicos inibindo a má adminl~
tração.

JUSTIFICAÇllo

,A presente emenda objetiú.dar nova redação eo arti.
go 50 do Projeto de Constituição com vistas a subme:;ter ao
controle dos poderes legislativos' de' caca esfera - federal,
estadual, municipal e do Distrito Federal - as estruturas '!E.
ganizacionais, da União, Estados, Municípios e Distrito r!.
deral.

I>L[NAAIO/cOW1Ssio/llJltOW,"iO, -,

PLENARIO

=-------------TOTO/JUnl'ICAçiO'-------- _

Acreecente-ee na SecçãJ':U, Capítulo 11, liDos Orçamentos",
os seglJintes artigos:
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PLENARID

2POI063-6
DEPUTADJ CONSTITUINTE ~E~'-I-D-M-AN-H-Ã-ES------------------'

EMENDA
tJ

"A:-t. - É vedt3dd 8J GO'/ernador ou Pr e f'e a t o a autorização

de qua í s que r encargos, des aesas t suoLement açãn de dotações ou a

ccntrat açã a de obr-as Q•.J serviços apó s a r ea l i zaçã a do pl e i to ale.!
tocat , exclJindo-se anenas a aber tur-a de cr étí.i tos extreo rd mãr í os

nos casos de ca l aní.dade pública rig:Jrasame:1te compr ova-ícs«.

"A::t. - A .i nf'r mqênc í a do d i spos to no a r t í qo anter i.or i.!!!
p .... i car ã em c r ime de r es mnsab í Li dade , que obrigará a eutormeoe
.mrr-e tcr e a r e s t i tu í r aos cofres PÚb:'lCOS, o valor ccrresncndent e
a:J5 gastlJs Indev Idamente realizados e à 1-rab l Lí t açã r para o exer

cício da VIda pública en qual.qoer função P:lI u-n prazo de 10 (dez)

r.r-------------TIt:XTONUSTlftC.o;io-------------,

o Artigo 4º § 1º, "Das DisposIções Gerais e Transi
tórias", do Projeto de Sistematização, passará a vigorar com
seguinte redação:

JJSTIFICATIVA

"Art9 - Os mandatos dos Governadores do Vice-
Governadores, eleitos em 15 de novembro de 1986, terminarão no
dia 19 de Janeiro de 1991".

É es t arr ecedor o q.iadro de crise financeIra em que se

vê envo Iv i do Es t adas e MunJ.cíplos qua-rdo da ecsse do nOV~J3 g)ve~

oe-rtes .

JUSTIFICATIVA

EMENDA 2POlO~?_-8 ------,
DEPUTADO CDNSTITUINTE HELID M~NHÃES

A consequênc í a principal e mais responsável pelo desca
j.aaro f'Lnance Lro existente em todas as unidades de f'ede r ação de-

corre pr rncipa Iment e do fato de que a maioria dos GO'/e:::nadores e

Prefeitos realizam gastos fa,tásticiJs ao final de seus mandatos,
evidência maior ainda em virtude d<3. política de "a-rasa quartei

r ãa" que é prat icada para ga,har as eleições do ano a,terior.

É urgente e ina11á'/el uma medida saneadora, eoerc í t ava
e moralizadora no sentidJ de conter a o:-gia f í nance Lra desses g.2.
vernarrte s arresponséveí.s , e ainda fixar em Le~ os limites d'J5 g3~

tos em final d-e mandato.

r
PLENARID

r

Não é possível contrnuar a posse dos novos Governa
dores e Vice-Governadores no dia 15 de março, o que vem criando

situações de total desequilibrio e desajustamento na transição
desta importante função.

Os fatos recentes reve l an q re muitos Governadores em

final de mandato de sorqan.í zaram de forma absurda e irresponsá
veIos orçamentos dos seus Estad,)s, inclusive aup Lement and a vei.

b3S Lnd í sc r Imi nadament e e esqatando t otaí.ment e as reservas de
ca í xa ,

É prec í s a corrigir esta s i tuaçã r.

O exercício t mance í ro termina no d la 3 t de dezembro

e aí termina também o mandato do Governador, evitando criar di
ficuldades ao seu sucessor, como vem ocor-rendo LanerrtaveImente ,

tico da Vld~ P~g~~~~ab~~~~l~f~::ar e moralizar esse quadro crí-

eOMSTITuIIITt (11...eJ!::;b~

\~'. C'.:;;",;;;':=

PLENARID

2POI064-4
----------,

DEPUTADO CD~STITUINTE HELIO MH~HÃES

EMENDA
f:Jo ar t rço 71, Secção VI, "Das neunrõesv , TítIJlo IV, Ca

p í tu.lo I, "Do Poder t.eqí s Iat í vov, passa a vIgJrar com a seguinte

r edeção e

r;-r TtxTOIJU~TI'leAO;;;O ,

r;-r-------------TElCTO/~USTI~IC4Ç;;O ___,

"Artº - O Congresso Nacional reun:'r-se-á em a'1O q.re oco!.

ram eleições I de 1Q de fevereiro a 3J de jIJlho e de 20 de novembro

a 20 de dezernhro , li

Acrescenta-se na Ato das Disposições Constitucionais,
uDas Disposições Gerais e t r ans í tõr í as", os sequtrrtes artigos:

r

JUSTIFICATIVA

ucorr-enoo a hipótese da zea Lí zação de e Ie rções , a qual

quer nível, o conqresso Naclonal maríí fIcará os oeríodos de rece~

so pa'tlam-=.ntar, cnnforme dascõe a prJposta qae o:a estam~s apt'e

s~n':ando à cons Ide r açã a da Asso:!mbléia Nacional Constituinte.
É Inadmissível o Congresso paral i zar praticamen':e todas

as at i vr dades no período e l e t to r aI , enfraquecendo-o aos olhos da
oru.n í ãa pública.

Aju'itar o perIodo de recesso parlamentar face à-s ele1 _
ções , exatamente quando Deputados e senacores se dirigem aos Es

tados de origem para as campanhas eleitorais, é una medida alta
mente mor a.Lí zadnr a e necessária.

IlArt. - É vedada expcessamente aos órgãos de abastecj
me-ito do Governo Federal a comercialização de produtos classi f.l
cadus como supé r f'tuos , cb cLqandu-we a executar progra"tlas de f.ln~

Lí dade social com o objetiva de atender sone-rt e a venda de gêne

ros de primeira necass í daríe ," .;

"nr te . - D Governo Federal baixará normas regtJlâmen 
tando o controle e a f l.scalizaçã::J de comercialização para aten

der o fim social previsto no ar t Lqn aater í or , podendo, aínda
assinar convêní os de coooeração com s Indí.catos , associações de

classe, se,:b a med.í da extensiva a colaborar com os programas de
eLâmerrt ação popu Lar real Lz adna por Estados e M.Jnicípios ll •

JUSTIFICATIVA

nccmpannenoo de longa data o f'uncf cname-rt o de caBAL,

cc-ic lu.ímos que essa emp::esa do G:lverno Federal está longa de

ati 191 r as suas importantes finalidades.

üados e fa:os conprevan irrefutavelmente através de li:..

vant ament cs r ece-rte s 'q.re a COBo.L não executa efetivamente Ull pro
grama capaz de atender às chamatía s mais ca-entes da pcpu l ação , f..:!
Ia-ido como 6rgão regulad':Jr ou moderador de preços. É pois, pr ec I«

50 que se: modi fique essa est eutur-a e que 6I'9.ã'JS do covernc Federal
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r.T--------- T!:XTO/~USTlfleAç.. o _,

C~EH"

uindo-se o ará ra

Art. 155 - A Defensoria Pública é instituição permanente e essen
eial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-se de orientar, pos
tular e defender, em todas as instancias os direitos dos juridicamen=
te necessitados.

§ 1Q - Os Defensores Públicos serão chefiados pelo Procurador-Ge
ral da Defensoria Pública, nomeado pelo Presidente da República, de"
tre os ocupantes da classe final da carreira. . -

§ 22 - Os Defensores Públicos ingressarão nos cargos iniciais da
carreira mediante Concurso público de provas e titulos, sendO-lhes as
segurados os mesmos direitos, garantias e prerrogativas concedidas aõS
membros do Ministério Público e impostas as mesmas vedações.

§ 32 - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da Uniãa
em cargos de carreira, com categorias correspondentes aos órgãos de
atuação da justiça e prescreverá normas gerais para a sua organização
nos Estados, no Distrito Federal e. nos Territórios.

Em ~ia da sobredita proposta, torna-se necessarla a in
clusão dos dOls artigos abalxo, entre os dlSpos1tIVOS constantes do
ATO DAS OISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSIIORIAS:

fo

empresas básicas de capital estrangeiro - além do suporte dos gover

nos onde têm sede - é medida de Justiça e de sobrevivência econômica

assegurar a indústria genuinamente nacional, notadamente às indús

trias de ponta, de construção civil ,e as demais que façam uso inten

sivo de mão-de-obra, proteção especial que melhore suas condições de

competitiv,idade.

Art. - Até que os cargos finais da carreira de Defensor Públi
co estejamprovidos _ o Procurador-Geral da Defensoria Pública será es
colhido entre brasileiros maiores de 35 anos, de notável saber jurídí
co e reputação ilibada. -

Art. - Aos atuais Defensores públicos, assim caracterizados ~
lo exerc.íCIõ" da função há mais de vinte meses e pela percepção de re

, muneração paga pelo Estado, fica assegurado o direito de opção pelo:
quadro de carreira, com a imediata imposição das vedações a ela ati
nentes. -

t:PLENARlO
rrt: Pl.tN.. flIO/CO"'lssio/.lII1CO .. I',il) ~----___,

r;r TUTO/JUSTIF,ClÇio _,

Emenda Substitutiva ao Artigo 155 e parágrafo, do Titulo IV, Capitulo
V, Seção I, Subseção lII, do Projeto de Constituição:

EMENDA 2POl O~§-,-·l ----,
rCONSTITUINTE SILVIO ABREU

2POI065·2

Art. 200 - Será considerada empresa nacional a pes
soa ,iurídica constituída e com sede no País, cujo o contro
le decisório e de capital votante este,ia, em caráter perma

nente e exclusivo, sob a titularidade direta ou irdireta de
pessoas físicas domiciliadas no País ou de entidade de di

reito público interno.

§ 29 - A lei instituirá programas destinados a fortalecer

as condições de competitividade interna e internacional do
capital nacional priorizando para efeito de concessão de i!!
centivos fiscais e creditícios e de preferência nas compras

do setor público:

P L"E N Á R I o

de s t Lnado s à àrea de abastecimento, estejam dedicados a execução de
um programa de fundo scc i a l ,

Uma norma constitucacna l , vedando a comercial ização de
pr cdut.o s supérf:'.uos, é una medada de alto interesse púb~i:o e de i!!,

discutível f í.na Lí daãe soc í al ,

Assim, o cap í tal de giro das empresas estatais não serão

des t í nados a compst i r com as grandes redes de supermercados na come~

c i al Lzaçãn de gêneros supérfluos e, sim, estarão dirigidos rlgoros~

ma.,te a desempenhar o seu papel de assistir à classe caquales que
ga'1ha, b31XOS sa l ár í ns , ve.,dendo os produtos de or í ne í r a neces s í da-

de par preço'; inferiores ao') di) mezcada

§ 12 - Será considerada empresa brasileira de capital es
trangeiro a pessoa ,iurídica constituída, com sede e direção

no País t ..;ue não preencha os re~uisitos deste artigo.

Dê-se ao art .. 200, do projeto "Ali da Corllissão de Sistemati
zação, a seguinte redação:

EMENDA
I:CONSTITUINTE ÁTILA LIRA
,.,,- ~L[N"RI'J/çOIIl'5i.o/S1JICOMI'do- __.

r

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇltO

tênci: â~U~~&:~i: ~u~t~~:~ representam pilares imprescindíveis à exi!.

Devem, a acusação e a defesa, para que a JUSTIÇA SEJA JUSTA,.a!!.

ter-se em equilíbrio, com os mesmos direitos, prerrogativas e, enfi.,
com a mesma força.

Todas as vezes que o Estado aumenta as dimensões acusat6rias e
detri.ento da função defensora, proporciona o indesejável reforço da
lamentável índole autoritária, negando postulados atinentes aos _ais
comezinhos princípios democráticos.

O objetivo, portanto, da presente emenda, é encurtar o distanc!
amento de vantagens e prerrogativas entre os DEFENSORES POSLICOS e
os Membros do MINISTIôRlO PUBLICO.

Nunca e dellal.s ressaltar o entendimento de que a institucional!.
zação da Defensoria Pública, importa na consagração do venho ideário,
sempre desejoso de UMa :JUSTIÇA taMbém à disposição dos pobres e mis~
ráveis; representativos de lnalS de 80" da população brasileira. Tal
fato equivale à expressa afirmação de que sem a Defensoria Pública,a
jus t i ç a seria destinada ao atendimento de apenas 20X da popu
laçâo. -

A emenda, conseQuentemente, aprimora o dispositivo do Art. 155 ,
dimensionando-o de forma condizente ao valor da instituição que nele
se origina.

No que tange às adições propostas no Título referente às Dispo
sições Gerais e Transitórias, são de simples justi fic.ilção:

A primeira providência sugerida, pretende, tão somente, possibi
litar a nomeação do Procurador-Geral da Defensoria Pública enquanto
não se veri ficar a provimento dos cargos de final de carxeãxa , caso
em que, será possível a nomeação de qualquer brasileiro, capaz de
satisfazer as exigências propostas.

A segunda sugestão, pretende acolher a justa postulação de a!
gumas dezenas de atuais Oefenaores Públicos, inserido~ nas lides f~
renses por delegação do Estado, para o hercúleo trabalho de assistir
os desassistidos. Geralmente, com remunerações irrisórias, destituí
dos de garantias e segurança, vêm, meses a fio, nessa obra de peleja
constante e diuturna. Justo, inteiramente justo, cansequentemente, o
acolhimento da proposta de aproveitamento, dentro das condições esta
belecidas, desses poucos' heróis anônimos, para que a grande institu!

o conceito de empresa Nacional é matéria das mais 'roj êmã-,

iusti fica por conter elemell\...cs :;~ ~O SI ~Q.

~~uilibrado _ sem radicallsmo - entre a e!!!,

e a empresa brasileira de capital estran-

Nesse sentido I tendo em vista o forte apoio conferido pelo

sistema internacional às empresas muItinacionais caracterizadas caIRO

cas . A presente emenda se

assegu:r~ndo um tratamento
presa de capital nacional

qef ro ,

A presente emenda tem inspiraçãO no Pro~ieto Hércules IV I

ois reproduz parcialmente as disposições contidas no artigo 170 do
~eferido ProjetO', com a manutenção de principias básicos do texto a

provado pela Comlssão de Sistematização.

§ 39 _ A lei poderá conceder proteção especial às ativida

des consideradas estratégicas para a defesa nacional para

as indústrias de ponta.

11 - cumulativamente .cuando comercializados ou prestados
por empresa nacional.

- os produtos e serviços cuja comercialização e presta

ção estejam protegidos por patentes industriais, registros
de marca e direitos autorais pertencentes à pessoas físicas

e jUrídicas domiciliadas no País.
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ção, a DEFENSORIA POBLICA, no seu próprio nascimento constitucional,
possa trazer a marca do reccnnecãeerrto a seus precursores.

EMENDA 2POI0~1·9tJ DEPUTADO ROBERTO O'AVIlA ------------,

""OH'

estasàoutorgue concessão Real de Uso do Solo Urbano,

bi tantes alugueis.

Nada mais Justo, que o poder Público, após

Lea aprovada e regulamentada pelo Congresso Nacional,

t ui t o de conseguir moradia, fugindo dos exagerados e exo!.

pessoas, que ass im dariam finalidade scc i a l para estas

nrour i edades ociosas.

~
• .....UI4TU'"

PU...AlO/CONISsÃD/lluaeo.ruÃo ,

PLENÁRIO

r

= Tl:XTOl.ruSTI'ICAÇÃO .,

EMENDA MOOIFICATIVA

OISPOSITIVO EMENOAOO: TiTULO VIII - CAPo V - AR!. 257 _ INCISO Ir

Sugere-se a seguinte redação ao mencionado inciso 11:

PLlll4'1l0/COlllssio/WICOMIUio ..,

PlENARIO

r;-r TUTONUSTIFICAÇio -..,

Art. 257 - •••••••••••••••••

1.1 - promoção da cultura nacional e da regional, e obri
gatoriedade à regionalização da produção cultural e artística;·

EMENDA MODIFICATIVA

OisposHivo Emendado : § 1º do art 61 das Disposições Constitucio-

nais Gerais e Transitórias.

nova Constituição transformará em Estados, está ansiosa para escolher

Com a transformação dos r er-r.i t õr í.os Federais de Rorai

ma e do Amapá em Estados Federados à data da promulgação da nova

Carta Constitucional, não é razoável que somente em 1991 venha

JUSTIFICATIVA

dos membros de suas Assembléias Constituintes, eleitos em 15 de no

vembro de 1988. n

§ 19_A instalação dos Estados se dará com a posse

O § 1º do art 62 das Disposições Constitucionais Ge

rais e Transitórias,do Projeto da Constituição (A) ,passa a ter a

sequmte redação:

"Art 62- •••••.•••••.••••••••••••.••••••••••••.••••.•

ocorrer a instalação dessas novas unidades, conda c í onada à posse

dos Governadores eleitos em 1990 Isso cont rar i a , inclusive, o que

ficou estabelecido no Projeto,em relação ao ui s t r t to Federal e ao

Estado do Tocantins, pois em ambos 0rs, ficou aprovada a ocor

rência de eleições ainda no ano d~988tViSando promover a escolha

dos membros das respectivas Casas Legislativas.

A população dos atuais Territórios Federais, que a

Deputado José Carlos Grecco

.JUSTIFICl'TIYl'

Justi fica-se a mudança da palavra "pref'er ênc i a" para

"obrigatoriedade", no sentido de efetivamente promover, respeitar e
dl fundir as manifestações culturais, bem como a criação e a produção

artística r eqfone i s - expressões da cultura de um povo.

Igualmente, no sent i do de pe rmí t a r a permanência dos ar

tistas e técnicos nos seus Estados - em razão da ampliação do merca
do de trabalho a esses pruf'a s s í cna Ls - minimizando as s am a concent.rg

ção desses trabalhadores nos grandes centros culturais o que tem re

sultado em grandes dificuldades para todos. O disposto na redação
proposta, oportunizará ainda e certamente, o cessar da descaracteri
zação cultural pela qual o país hoje atravessa.

Assim também, estar-se-á promovendo a preservação e a am

pliação da função predominantemente cultural dos mei os de ccmuruca

ção e seu uso democrático.

EMENDA
tJ

r
Plenário

-t: ~~l~STlPj§ _CA pf vl.o :JL
lei Complementar definirá e regulará a Conce2.

são Real de Uso do Solo Urbano para aréas públicas ocupa-

das por famílias carentes.

os integrantes das Assembléias ccnst i tuintes, que terão a incumbência

de elaborar as Constituições Estaduais, não se justi ficando que esse

tão almejadg di re i to seja protelado por mais dois anos,o que viria

a se constituir em patente discriminação.

Alem do mais, há de considerar-se que os Consti tuin

t es Estaduais devem ser eleitos o mais breve pns s i ve I para terem tem

público dispor de plano urbanisti.co de interesse social.

§ único A concessã.o não será outorgada quando o poder
po de anãc í.arem o trabalho de organização da ordem jurídica local,

pa Ls os Nunãcrpaus ora existentes nos Territórios:necessltarão ela

borar leis orgânicas muní.cãpaas ç at endí.dos os princípios estabelecido

JUSTIFICATIVA
na Constituição Federal e na Constituição do Estado, conforme deter

mina o art. 32 do Projeto const i tucional.
É sab-ido, o grande defici t habi t acaonaf que •

temos hoje em nosso País.

O poder Público, mui tas vezes, dispõe de gra,!!

des áreas ociosas, que não cumprem nenhuma fi-nalidade so

cial e que são ocupadas por famílias necessitadas, no in-
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trito Federal, para tributar as operações de circulação relativas aos
demais míneraas ).2POl07g_-9 --------,~J Ir=O~

emstituinte pAU Q ZARnl! . L-=-",_J

= TtXTOllU'TII'ICAÇio -,

EMENDA
I:

EJoEtIJA SIIlSTllUfIVA

Dispositivo _ : § ~ do Art. 62, 2P01072-S
-----------,

Substitua-se o parágrafo acima pelo da seguinte redação:
CONSTITUINTE JAIME PALIARIN

" Todos têm direito a receber das 6rgãos públicos, na forma da

lei, informações verdadeiras relatavas à sua pessoa ou de entidade que
represente, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescíndivel à segu

rança da sociedade e do Estado. As Informações requeudas serão presta

das no prazo da lei, sob pena de crime de responsabilidade ".

JUSTIFICATIVA

Pretendeu-se aqui, a exemplo da redação dada ao § 52 J empregar

a expressão h relatlvas à sua pessoa ", com o fim de evitar a vlolação

do direito à pravacddade, prescrito no § 10 deste mesmo artlgo. O mesmo
argunento justifica a substituição da expressão "informações verdadei

ras de interesse.•.coletivo ou geral R, por R ou de entidade que repre
sente li.

A previsão de que tal direito seja concedido li na forma da
Iea " visa atender a necessidade de regulamentá-lo commaiores detalhes,
em lei ordinária I considerando as múltiplas implicações do seu exercício
nas relações comerciais, bancárias e atividades do poder Judiciário J pa.!:,
ticularmente no que se refere á distribuição da Justiça.

PLENARIO

r,r-------------TUTO/~U5tI',C.çiO ,

EMENDA SUPRESSIVA

Oisoositivo emendado: § 42 do artigo 62 do Projeto de Constitui

ção.

SUPRIMA-SE do § 42 do art. 62 as exü r ess âe s 11 civis e mf.Lí t aresv •

O dr aocs í t Ivc emendado ficará com a seguinte redação:

.. art .. 62 -

§ 42 - ~ livre a assistência religiosa nas entidades de in-

ternação coletiva) e será orestada mediante solicit~

ção do interessado."

JUSTIFICATIVA

A esoeci f i eação do tioo de entidade de internação cE,

letiva é restritiva. A generalização Cura e sirnoles, atende melhor

à ex oressão do oensament o do legislador que cretende abrangeer t..Q.

da e qualquer tioo de estabelecimento de internação coletiva.

A assistência religiosa é direito do cidadão e não

oade ser obstaculizada Dor nenhum motivo.

EMENDA 2Pp1071-7
[!J tmstibdnte pAI) Q 7M7lIJ ,--------------,

r.r-------- "LINAJlIO/c:OW111io/&Ulc:OIlIlUio ---,

f:J EEnda de Plenário
=--- TUTOIJU'TtFlc:AÇio ---, r

Acrescenta um inciso Vil! e um parágrafo 72 ao art. 182.

Art. 182 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VIII - metais nobres, carbonados, pedras preciosas e se-
mipreciosas.

§ 72 O irrposto de que trata o inciso VIII.:

I - incidirá una s6 vez sobre a extração, a circulação,

a distrituição ou o consuno de metais nobres, carbonados, pedras precl.Q.
sas e semípreeãosas, excluída a incidência de qualquer outro tributo s..Q.
bre essas operações;

11 - terá o produto de sua arrecadação repartida entre u
nião, Estadas, Distrito Federal e t-tJnicípios, de acordo com o dispost.9
em lei complementar.

"UNAJlIO/c:OilISsio/IUlc:OllISSio ,

r,r-------------UllTO/JUSTI'lCAÇio ---,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVD EMENDADO: Artigo 44

TITULO rrr
DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

CAPITULO VII

DA ORGANIZAÇAO P~8LICA

SEÇAQ I

DISPOSIÇOES GERAIS

JUSTIFICATIVA Acrescente-se ao Art. 44, Capítulo VII, Seção I,

Projeto de Constituição, o seguinte parágrafo:
do

A extração, a circulação e a comercialização de metais,
nobres, carbooadosI pedras preciosas e semipreciosas demandam un trata

menta tributário uníf'acado e adaptado as peculiaridades do setor, de li!!.
do a evitar que essas atividades se desenvolvam no canpn da chamada ec.Q.
nomia subterrãrea ou invisível.

Daí a conveniência de que a tributação dessas atividades

continue a cargo da União ( mantida a coopetência dos Estados e do Dis-

'II§ •••••• E: vetado à União, aos Estados, ao Das t r ã t o F~
dera I e aos Municípios, no ãmbato de suas respectivas competê.!:!

cias, e s t.ahe.Lece r tratamento jurídico e renunerat õrao diferencia
do entre os servidores públicos da admfrus t r-ação direta e lnd~r~

tà ocupantes de cargas, funções ou empregos iguais ou assemelh,!
dos".
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= nxTo/~usTl~IC"Çi.o-------------___,

EMENDA 2POI075-0
,---------~P CONSTITUINTE GEOVAH AMARANTE

JUSTIFICATIVA

o objeto é instituir princípios de igualdade de

menta jurídico e remuneratório entre todos os servidores

cos t tanto da admirus t ração direta como na admmí s tr ação
ta.

trat,!

públl

lndir! P PLENARIO
PL'EIf"'IIO/cONISsio/suleONlssAo-----------,

rr;""ltTIDO;]
PMOB/SC

Sabe-se que as empresas públicas, as sociedades de
economia mista e as fundações instituídas .e mantidas pelo poder p.,Q
blico, principalmente, bem assim as autarquias, dependem sempre de

recursos diretos ou indiretos da União, dos Estados, do Oistrito F~

deral e dos Municípios, alocados a título de investimentos, inve:!:

sões financeiras, subvenções econômicas, transferências operacionais
e de auxílio para despesa de capital, conforme o caso, para subst,!
tuirem e desenvolverem suas atividades institucionais. As fontes de,!
tes recursos financeiros carreados para essas entidades govername.,!!.

tais são as tributárias, as mesmas fontes que custeiam o pagamento

dos vencimentos e salários dos servidores públicos da administração

direta.

Ora, se as fontes dos recursos financeiros são as mesmas, po!.
que da ferenciar e discriminar os direi tas dos servidores púb Lacos

ocupantes de cargos, funções e empregas, quando todos são agentes da

administração pública, executando tarefas cujos objetivos são único:

o bem comum da sociedade adman.í s t r ada ,

Os empregadas da Lndar e t a , especialmente as das empresas públ!

cas , soc i edades de economia mista e fundações, além de obterem direi

tos decorrentes da relação empregatícia de natureza contratual, ain

da conseguem outras vantagens, como aumento e atualização de sal!
rias, pela via de acordo e dos dissidios coletivos, conquistas ina.!!.
mitidas aos servidores da administração direta que estão hoje em si

tuação de desigualdade, inferiorizados.

A proposição objetiva pemu t í r que cada esfera administrativa,
isto é, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tenha auton..!:!,
mia para gerir, isonimicamente, os seus respectivos quadros de servi

dores, não importando o empregador, se administração direta ou indi
reta e o re ime urídico se Estatutário ou Cel

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 26

TITULO III

DA ORGANIZAÇAO 00 ESTADO

CAPITULO Il

DA UNIAO

Acrescente-se ao Art. 26, onde couber, no Projeto de

Consti tuição um inciso com a seguinte redação:

"Art. 26

Planejamento farnllJ.ar".

JUSTIFICATIVA

Tal sugestão prende-se ao fato de tentar garantir dentro

da competência legislativa concorrente da União, dos Estados

do Distrito Federal a elaboração de uma política de planejamento

familiar educativa, sem que no entanto haja interferência na
família pelo poder púb La co ,

Estamos com isso buscando garantir a cada família uma
v i são realista de como fazer um planejamento f'amí La a r em cada E!,

tado e em cada Municiplo, deste modo preservando as peculiatid~

des regionais.

EMENDA 2P01074-1
l:J CONSTITUINTE'GEOVAH AMARANTE:........:=-------------.

r.T-------- PI.'EUIlIO/cOllISS1.o/IiUICO..ISSAo---- ---,

2PO1076-8
---------~

SANTANA

EMENDA
P FERNANDO

PLtIfAII10/CONIS~io/IiUICON1".io--------___,

tJ PLENARIO
rer TI!XTO/~uSTI~IC"çio'-------------___, r;;------------- TtXTo/~USTlflC"çio,-------_--- _

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo 82 do Artigo 62

TITULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPITULD I

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS F COLETIVOS

Acrescente-se ao § 82 do Art: 62 do Projeto de Constituição,

após as expressões llprática de tortura", o seguinte:

Inclua-se , no Título VII , da Ordem Econômica , no Capitulo 111,

da Política Agrícola e Fundiária ~ da Reforma AgrárJ.a, onde couoe:r:

Art.- A lei fixará limites à extensão da propriedade privada da terra rural,

segundo as r eqi.õe s e as zonas agrícolas, promoverá e imporá o
racional ap rcve i tamento da terra , objetivando a eliminação do

latifúndio e a constituição de unidades produtivas, dando prio

ridade à pequenas e médias propriedades.

n§ 82 , o terrorismo, o t r á f a co de drogas

e entorpecentes e o sequestro, ", JUSTIFICAÇl\O

JUSTIFICATIVA

Entre os chamados crimes odientos, acreditamos que

terrorismo, o tráfico de drogas e entorpecentes e o sequestro devam

ser incluídos na constatuição, pois qualquer cidadão que venha

praticá-los devem ser Lnataançéve í s ,

Queremos garantir uma segurança maior para o povo em geral,

bem como intimidar a prática de tais crimes.

r

Este dispositivo v i sa a Lamí.tar- o latifúndio em nosso Pais, sem
dúvida um dos maiores entraves ao nosso "de senvoLvãmento econôm1:.
co e soc i at , Ponderamos , entretanto , que competirá à leg1s1a

ção ordinária a fixação dos l1mites imponiveis à pnopr.í.edade ru

ral, subordinados; igualmente, ao estabelecimento de uma polftl
ca de zoneamento agrícola para o país capaz de melhor discipli

nar o uso e a posse da terra.

Fernando Sant
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JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

Fernando 5antit71ll-

Com a diverSl ficação dos fornecedores I a PETROBRAS passou a ocupar
espaço, sem temer retaliação e a dimlnuir a margem no preço flnal
da gasolina. Por outro lado, a Shell, Esso , Atlantic e Texaco dei
xaram de í.nvest i r em postos, transporte e armazenagem, Os postos ,

os carros-pipa e os depds r t.ns , em sua maior parte agora pertencem
a brasileiros, O mves t íment o dessas companhias é apenas uma
telefonista que recebe peda.dos dos postos e comunica aos motoristas
dos carros-pipa e à refinaria, motoristas que pagam a elas dencsj

tando o dinheiro nos bancos indicadas, apanham a gasol~na na refin.!
ria e entregam nos postos que só são es t ranqe í ros na placa.

Não há negóclo mais lucrativo no mundo.
Na comnos rção do preço da gasolina, a PETROBRAS recebe menos pelo
rer ino do que é pago à dí st.r íbui ção e revenda. Num litro de gasoli
na vendido por CZ$ 25,80, a PETROBRAS recebe pelo r e r mo CZ$ 0,30 ;
as distribuidoras CZ$ 0,32 e a revenda nos pastos CZ$ 1,40, O resto
são subsídios e impostos.
Dessa incrível marmelada, cabe à Shell, 21% j à Esso, 15%, à Atlan
t í.c , 9,8% t à Texac:o 8)9% e a outras 0,6%.

Em Junho últ.lmo um gaúcho, Daniel Barmann , dono da Arb.l Participa 
ções S/A t candidatou-se a comprar essa fabulosa guitarra da Atlantic

e, segundo a ISTO É de 17.06.87 t estava se dispondo a pagar 200
a 250 milhões de d6lares.
NegÓCIOS assim vantajosos apenas ex í s t i am na ctuna de antes de 1949

e eram universalmente conhecados como "negÓCIOS da China",
ASSlm se explica porque o Brasil não tem recursos para hOSPl t a i s
escolas I saneamento t equrpamentos das Forças Armadas t polícia t t r r
bunais e a i nda mata 300.000 crianças de fome por ano.
As r esponsab í.Ladades desta Assembléia Nacional Constituinte e de to
dos que lhé podem dar respaldo são t ·como se vê, imensas e as ger~
ções vindouras não lhes perdoarão tamanha ignorância, pus Lf aruau da

de e perversidade. A Sony t para montar nos EUA uma fábr ica de apar~

lhos de som, indústria que existe similar no país, foi obr rçada a
atribuir controle ac Lcnár ao a empresários norte-americanos,
Esta emenda modestamente pede que a distribuição, tarefa que não
uma indústria mas apenas uma t.e Leforu s t a , seja dividida com empre

sários brasileiros.

Há certos serviços básicos cuja rmpcr t ânc i a ímpar para as

atividades do país e sua população não recomenda, em absoluto, a sua
permissão ou concessão a terceiros.

Entre eles Inc ruem-se.aem duvida, os serv rçcs de telecomu
nicações e transmissão de dados nos níveis a.nt.ere s t adua l , nac i ona I e I

f mt.e rnacaona l .

Lembramas aqui) znc.Ius I ve , que os referidos serviças, no
nível mt.ernac í cnaL, dazem r espe i t o a re Iações entre países, tendo, as
sim, ampLí caçdes com a aobe raru a nacaona í , o que exige a presença di

reta da União na sua prestação.
Por fim, 0$ ganhos decorrentes da prestação desses se rvt-.'

ços pela União resultam na distribuição de benefícios soc i a í s às r~

gióes mais carentes do país, aquelas nas quais os recursos Inves t i dos

são subsidiados pelo Estado.
Entendemos, dessa forma, que os serviços aludidos devam ser

prestados diretamente pela União,o que é qarant rdo pela presente emen

da.

Inciso - Explorar diretamente 05 s::rviços interestaduais,
nac i ona í s e internacIonais de telecomunicações e t r ansrm s sâo de di!..

dos.

Art. 23 - Compete à União:

Acrescente-se ao ar t rqn 23 do Projeto ConstItucional o í,!!

eiso seguinte, dando-lhe numeração devida e suprimindo-se, consequen
temente, da al Inea "a" do inciso XI do mesmo artigo, as expressões I

"telecomunicações" e "transmissão de dados":

=__-;- Pt,tNAIUO{COMISliot.Ulc:OIlIUÃO-----------,

= TUTO/JUSTIFICAÇAO ,

EMENDA 2POI077-6---------,tJ FERNANDO SANTANA

m-------------TClI"TO/olU$TI'IC,f;Ç.i:o--- -,- -,

Art. 207 - Constituem monop6lio da União :

~~lIlTltoll~

- PCB -

PLr.MáIlIOftlllllSsJ;llfllJlll;:DMlt1Sill .

:=J

Emenda destinada a garantir o controle pelo Brasil dos seus recu.!
50S naturais.

Inclua-se, no Capítulo I, dos ,princípiOS Gerais, do Titulo VII,da
Ordem Econômica e Financeira, onde couber

EMENDA 2POI079-2t: Fernando SantAPA -------------,

r,r------------~TrJlTO/JlI.Hl"IC.lÇ.iO _,

rr=-P"'IlTlllll~
- PCB -

2POI078-4
O\UTOJl-------- ..,

SANTA,l/A-

Acrescente-se ao art. 207 o inciso v, renumeranpo-se os demais e

dando-se a seguinte redação :

Emenda destinada a nacionalizar a distribuiçilo dos derivados de p~

trólao.

= PLClllJlIClfCOIlIS1i.ofIU.COIlIUill----- ..,

EMENDA
1J FERNANDO

v- A distribuiçilo dos derivados de petróleo, facultada a delegaçilo
do desempenho a emp!:.esa~ p.rivadas constituídas com sede no País e
maioria de capital nacional , só transferível mediante 'anuência
da poder concedente.

JUSTIFlCAÇAQ

Uma das maas incompreensíveis e vultosas s anqr aas sofridas pela ~

conomia nacional decorre da dí str ibuí ção dos derivados de petróleo.
Para instituir o monopólio estatal do petróleo ) o Brasil foi obri

dado a deixar em poder do cartel mundial o privilégio da distribui
ção que era o filé mignon do processo operativo. A importação do

óleo bruto estava em poder do truste.

Art. - O ap rove i tamento dos ootenc í.ars de energia m.dr áu Laca e a

pesquisa e lavra de recursos e jazidas minerais somente poderão

ser efetuados por brasileiros ou empresas nacionais, medIante au
t.or Lzaçãn ou concessão da União, por tempo determinado, no intere-;
se nacional, na forma da lei. -

§1º- Na faixa de f'rcnt e i re e em terras indígenas a pesquisa

lavra de recursos e jazidas mmer a í s somente poderão ser efetua
das por empresas estatais -

§2º- As ~utorizações e concessões pr ev i s tas neste artigo não pode

r ão ser cedidas ou transferidas, total ou pa rc r aLmente I sem prévl~
anuência do poder concedente.

§3º- Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do
potenc i a l de energia renovável ~e capacidade reduz i da ,
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JUS T I F I C A ç A O Para exel1l11ificar: produção e constmo; meio-arriJiente, direito t.r.lbutâran, fi

nanceiro, penitenciário e econômico.
Agora, maas do que nunca t impõem-se controlar nosso fabuloso s~
solo e prmcip í ar por colocá-lo a favor do nosso desenvolvimento.

Estudos realizados no Conselho Naclonal de Segurança já an

tes de 1964, em relação ao ru õbão mostravam 8 conveniên-
cia dessas medidas.

A edição apenas de normas gerais poderá comprometer os princípios de unidade

jurídica e econômica e de uniformidade de tratamento para evitar conflitos entre
os Estados-Mentiras, que integram as soluções modernas do federalismo alemão e de

outros países, como foi citado pelo Sr. Canstüuinte Nélson Jobim.

2POI081-4
SALIM CURIATI

Num País como o Brasil, carente de uma melhor políti

ca econcma.ca em todos os aspectos, cabe à Assemb1éJ.a Naciona1 ccns-.

-t.Ltrua.rrt.e reparar essa indesculpável J.nJustJ.ça cometida contra aque

les que deram mua't.o de suas vidas em favor do r-e Ietiavo progresso e~

per-ament.edc pela nossa sociedade.

Adotada a presente emenda, veremos superada denciên

C1a exa.s t.errt.e nos cr-a té raos de f1xação dos proventos do anat avo ,

JUSTIFICATIVA

te redação:

Substitua-se o caput do art. 237, adotando-se a seguin

EMENDA SUBSTITUTIVA
na.epos-í.eãvc emendado: Art. 237

"Art. 237 - É assegurada aposentadoria ao trabalhador,

com base no salário 1ntegral percebido durante o seu último ano de

trabalho, garantido o xee juet.ementio , em caráter permanente, do valor

real dos proventos, obedecidas as seguintes condaçêes s"

Assim, é de se examinar outra redação que conterrple as idéias básicas do rIE.
derno federalismo, sem chegar a comroneter aqueles princípios.

,.,,- TtXTot~US1'lflCAÇio-- ___,

,.,,- PLlM.l.lUoteolllssio/sllseOlllssio ,

[1pl.enár~o

EMENDA
r Arm'JtfiO

r

A ausência de uma política nacional de
aineração fez-nos perder o ouro de Minas Gerais, o minério de ferro
do Vale do Paraopeba, o manganês de Lafaiete e do Amapá e chegamos a
l~portar esse último minério do Gabão para não interromper nossa pro
dução de aço. -

O ouro de Serra Pelada dissipou-se em
sua maior parte através do contrabando e a afluência de estrangeiros
para a Amazônia, adquirindo terras, construindo campos de pouso e
incentivando a garimpagem predatória constituem um problema diante do
qual não será possível permanecer de braços cruzados.

O inventário da ocupação do subsolo pro
cedido no livro "Quem é Quem no Subsolo BrasileIro", editado pel;;
CNPq, ed. 1987, mostra um quadro preocupante de desnacionalização.
Uma área de 1.624.555 Km2 (19% do territór~o nacional) encontra-se
bloqueada na extensão de 401.757 Km2 pelo capital estrangeiro, isto
é, a superfície equivalente à dos estados do Rio de Janeiro, Santa
Catarina e São Paulo reunidos (38%).

O consumo total de minérios pelo Brasil,
em 1983, atingiu a US$ 12,3 bilhões e importou 85,9% desse total
("O Globo", de 03.02:85). E que as mineradoras estrangeiras são pro
p~ietárias de minas em outras partes do mundo e convém que o Brasil
compre o que necessita e permaneçam intocadas as jazidas em nosso ter
rit6rio. -

Essa situação precisa ser invertida e is
to ~6 acontecerá com a retomada do subsolo. A presente ocasião é ~ni:
C8 e as medidas propostas, em grande parte já manifestadas no Antepro
Jeto da Comissão Afonso Arinos, visam a restaurar a soberania naci~

nal néste setor, com a supervisão do presidente da República, assess~
fado pelo Conselho de Defesa Nacional.

Estabelecer a méda.a , com base nos 12 últimos meses,

vem em parte corr1gir a defasagem dos -rendamenuos do trabalhador •2POIO~9_-6 -----'1 ~ ..'''''_
. L-POS Iconstituinte ANTONICC.4RlO5 KlJI'IJER REIS

8nenda ao Projeto de Consituíção

PLENJ1RIO
rc-r- TtxTO{~USTlfICAÇio-------------_,

EMENDA
tJ

Dê-se ao § 19 do art. 26,=do Projeto de Conshtuição (A), a seguinte
redação:

§ lo - No ,âlrlJito da legislação concorrente, a União legislará sobre ma
térias que requeiram uniformidade de tratamento, lXlidade jurídi
ca e econômica e equilíbrio entre os Estados. Nos demais casos,

a cooçetênciada União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.'

EMENDA 2POI082-2
tJconstituinte ANTONIO SAliM CU-R-I-A-T-I-----------.

=-------------TEXTO/~USTI'ICAÇio---------- ___,

JUSTIFICATIVA EMENDA SUBSTITUTIVA

No caso da aprovação do destaque do Sr. Consti tuínte Jutahy Júnior, defendido

pelo Sr. Constituinte Nélson JobIm e que modifãcou o parágrafo único do artigo 23
do Projeto Cabral 11, recuperando redação contetrplada no Primeiro substitutivo 00
Relator (de agosto de 1987), há necessidade de uma correção.

Mesmo mantendo a Intenção do contado no destaque - que melhorou a disposição
limitativa do Substitutivo de seterrt:Jro (Cabral lI) que fazia prevalecer, sempre, a

norma federal sobre I a e;tadual e a~nada do Estado-Membro sobre a da Município 
não é possível limitar a corcetêncía da União ã edição de normas gerais, face à I'"!. •
tureza das matérias relacionadas no atual art. 23 do Projeto de Constituição.

Dê-se aos artigos 233, 234 e 235, a seguinte redação:

"Art. 233 - As ações e serviços de saúde desenvolvidos pelo
Poder Público integram uma ·únJ.ca rede, regionalizada e hierarquizada,
organizada de acordo com as seguintes diretrizes:

l' - comando administrativo único em cada nível de governo;

11 - atendimento integral, com pr ãorrdade para as atividades
preventI vas j

lI! - descentralização, político-adl1linistI'at~va;
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IV - par t í.capação da comunidade.

§ 1º - O sistema público de saúde será f mancãaoo com recuE.
50S do orçamento da s equr rdade soc i ai , dos Estados, do ni st.r í t o Fede

ral, dos Territórios e dos Municípios, além de outras fontes.

grande parcela da atual estrutura aas i s tenc í aI do País, flcam submet,!
das ao Sistema I1nico de Saúde, estatal. Cumprirão as determinações que
lhe forem feitas e participarão complementarmente na ass í st ênc re à

saúde da população. Sempre sob condiçêíes do dí re r to púb l a.co,

§ 2º - e: vedada a destinação de recursos orçamentários para

investimentos em instituições privadas à saúde com fins lucrativos.

§ 32 - A lei disporá sobre as condições e os requi s I tos Que
facilitem a remoção de órgãos, tecidos e subs tânc i as humanas para fins
de transplante e pe squasa , ve:Jado todo tipo de comercialização

Art. 234 - Nas ações de saúde de natureza púb l i ca I cabe ao
Estado a regulamentação, a execução e o controle.

Por todos esses motivos, não é ace i t.éve L, para uma Nação que

pretende constru i r uma sociedade aberta, com um mínimo de intervenci..Q.
nismo do Estado - e nunca através da estatização - o texto submetido
à apreciação dos Constituintes, nos termos em que está. 11

IIAJ7lJI///o Sl14111.

t!tutJAl/n)

§ 1º - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada,
que poderá participar de modo supletivo na assistência oferecida pelo
Poder Público, na forma da Lea ,

2s::l - E vedada a exploração direta ou indireta, por parte
de empresas e capitais de procedência estrangeira, dos serviços de a~

sistência à saúde no País, salvo as que tenham sede no Brasil e que

na data da promulgação da Constituição já desenvolvam no País, as ati
vidades ora regulamentadas.

r.T--- PLENARIO/CCNISSÃc/.l.llCCIlIUÃO --,

r.T-------------TElITO/dIlSTIFICAÇÃC----- --,

Dê-se ao a.tiem III do art. 46 do Pzo j etio de constitui

ção a redação aequa.nne e

Art. 235 - Ao sistema público de saúde compete, além de ou
tras atribuições que a lei estabelecer:

lIArt. 46 ••.•••.•••.•••••.••••.••.••••••••••••.••••

I - controlar e f í scal i zar a produção de medicamentos, equ í

pamentos, Imuncb aoIéjj í cns , hemoderivadas e outros ins~
mas, e dela participar;

11 - executar as ações de v Lq.í.Lí ânc t a sanItárIa e epidemlol-ª
glca e de saúde ocupacional;

111 - disciplinar a formação e a ut i Lazação de recursos huma
nos e as ações de saneamento bãs rco ,

IV - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento
científico e tecnológico, cujos recursos t e rão adminis-
tração uni fieada; ,

V - controlar e fIscalizar a produção e a qualidade nutri
cional dos alimentos;

VI - estabelecer normas para o controle e f'Lsca l az ar a utll!
zação de tóxicos e Inebr í antesj

VII - colaborar na proteção do meio 81lbiente.

USTIFICATIVA

Permitimo-nos transcrever as r azões da "Associação Paulista

de Medicina", Inspiradora da presente emenda:

liA democracia coloca o bem-estar social e a promoção humana

como objetivos fundamentais a serem alcançados.

Ao Estado, a democracia reserva papel primordial, como reg!:!.

lador das relações entre os diferentes segmentos sociais, tendo por II~

ta oferecer a todos igual oportunidade, bem como assegurar adequada
da s t r-Lb uâ çãn da riqueza nacacnat .

Não obstante, a democracia alcança seus objetivos sociais

e confere r espcnsab í.Lrdade ao Estado, sem ser estatizante.

III - Voluntariamente:

a) após trr-arrtia anos de e fe t.avo exercício, se do s.g

xo maacuLano ou vinte e canco , se do feminino;

b) após vinte anos de efetivo exercício, com pr.Q.

ventos proporcionais;

JUSTIFICAÇÃO

A antecipação da epoeent.edcr-ae é uma a aspiração S.Q.

c a.aL legítima, consoante a realJ.dade de um país cu je expectia'ta.va

de va.da s acue-ee em torno de sessenta anos, chegando, em alg.!!

mas regiões a quarenta e três.

Contra a adoção da meda.da , o argumento por exce r.ênca.e ,

tem sido o ônus elevado para os cofres públicos e por via de

conseqüência, para o contrr'abua.ntie ,

Em princípio, a objeçâo procede, porquanto a arrt.eca>

pação de aposerrtedor-a.as e as substi'tua.çêes decorrentes vão neceJ!

sariamente oceaa.cna'r aumento das despesas de pessoal, sobretudo

com anetuvcs ,

o cerne da questão, todavia, não está na ãneuracaên
cia de recursos. Os recursos existem e não são escassos. são in-

devidamente apj.acedoa, quer pela alocação inadequada de prJ..oridg

des, quer pela .malversação inerente ao trato da coisa públJ.ca Em

nosso país.

Não se pode, destarte, punir o servidor púbico, o tr2....

balhador, por falhas admJ..nJ..stratJ..vas a que não deu causa. A a.!

ternativa adequada é a reformúlação dos métodos e processos adm,!.

nistrativos, aplicando-se as sanções legais aos responsáveis e

xeLnca.dentiea ,

efo
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EMENDA
F'Del' 'S. P."J"DR AA redação final dada ao pr ojeto apresentado pela ccmssão

de Sistematização, para ser apreciado e votado pelo Plenário da As
sembléia Nacional Constituinte, é Int.e i ramerrte desequilibrado na sua

Seção correspondente à saúde.

A proposta confunde o papel a ser desempenhado pelo Estado

com a estatização da assistência médica-odontológica.

Não pode ser dJ.ferente na área da ass i s tênc.ía à saúde da po

pulação brasileira. f! preciso que o Poder Púb Li co assuma suas indeel!
nâva.í s responsabilidades. Simultaneamente, é preciso assegurar à so
ciedade o direito de pç.rticipar do processo assistencial, quer sob for
ma de prática liberal, quer sob forma de empresas privadas que atuem

respeitando a ética profissional.

Os profissionais liberais, as instituições filantrópicas, o
cooperativismo médico, as empresas privadas éticas, que cons t atuem a

subst ttua-se a reoaçãc do artigo 35 do ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS GERAISE

TRANSITÓRIAS pela segutnte
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-Art_ 35 A União ceet tnarâ, durante vinte anos. prorrogáve1s por 1nlctaqva_ 00

Congresso Nacional. para serem, apl toadas em projetos de educação, saúde publica, saneamento

básico, recuperação do solo, irrigação e.desenvolvimento a9!'o-tndustr1al e exclusivamente.

nos Munlc1p105 Que compõem a r-então Noroeste: Norte do Estado do Rio de Janeiro, recursos

oriundos de 5:4 da arrecadação ciO" Imposto de Renda de pessoas fts1cas e jur\dtcas sediadas no

referido estado, bem COITO meto por cento da arrecadação dos prognósticos da Loteria Esporti

va e da Loto coletada também no referido esteoo >

,JUSTIFICATIVA.

o eSQuecln:.ento em que vive, tia mais de 50 anos, fez desta sofrida região do pais a

mais pobre e a mais trüust tcaee

Os numeres falam por si Enquanto a renda per cacf ta anual do vizinho Estado do E5

p'r1to Santo chega a 1871 ootar-es , nos Munic\pios do Norte e do Nordeste Fluminense mal che

gou a m\seros 360 cótares

Enquanto ° asptr-ttc Santo que, de 1966 até o ano passado, gozava dos pr-tvttéatos oe

incentivos esoectats , accesente um cr-escteentc que cor responde aos tnntces de 100 a 409. o

aeta-ro do Rio de Janeiro consegue apenas, no mesmo cer tcco. 'ndices de 100 a 273.

Isto sem falar na ajuda da 5UOENE a Minas Gerais e nos programas especiais para o

Nordeste do sats

A pobreza. a miséria. a doença, a desesperança e o imobilismo marcam, pois. a vtca

daquelas regiões

E. por contraste. é dali que sat hoje a maior economia que o Pa1s faz. em termos OI!

d61.ares· mais de 7cn: do petr61eo produz1do no Brasil vem do Norte Fluminense

Considero. pois. que não é nenhum privilégio o que se sugere nesta emenda. Trata

se. isto sim, de resgatar, com atrasos até irremediáveis. uma divida interna intolerável

EMENDA
E'D;;;e

Pu:pWtlOJCQMlSSÃOISW1CON!SSÀO -,~PATA.~

PL"ENÁRltl 1!13j OljaB I= -mcrOlJU$TlFlCAÇÃO - -,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao artigo 264 a seguinte redação

·"rt 264 t dever da fam\ 11a, da sociedade e do Estado assegurar ã cr-tança e ao

adolescente o dtrettc à vida desde a concepção e, com absoluta prioridade. à saúde. à ali

mentecãc, à educação, ao lazer, à profissionalização. à cultura, à dign1dade, ao respeito. à

i tber-cace e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forE

de neg1 igência, dtscr-tmtnacãc, exploração. violência, crueldade e opressão M

JUSTIFICATIVA
t mat'to ' importante assegurar o ntrettc à vida da criança, desde a concepção COlII

isto está se garantindO à gestante, principalmente a grande quantidade de mulheres pobres.

assistência para aue_gerem fllhos sacros e perfeitos, para o bem da fam"ta. da sceteeaee e

do sats

2PO1086.5 I".

---------,
. DEPUTADA SANDRA C"VALCANTI

r-------- """'_"'ÃO'$\''''''''''''' -- _
PL:EHÁR~Õ

EMENDA MJDIFICATIVA
Dê-se ao artigo 208 a seguinte redação

MArt 2013". A ordenação do transporte mar1timo internacional, respeitadas as dispo

stcões de acordos bi-laterais firmados pela União. observará a predominância dos armadores

nacionais do Brasil e do cats exportador ou importador, em partes igua1s. respeitado o pr-tn

ctptc da reciprocidade.

Parágrafo único As utsocatcões oeste artigo não se act tcae ao transporte de

gr.anéis M

JUSTIFICATIVA

Ê necessário que conste do texto constitucional uma et u-eaçãc da soberania de nosso

pais na participação do transporte das cargas pelo nosso comércio exterior O texto que su

gerHllCIS permite a existência de uma saudável competição entre armadores nr-ast tetr-cs e es

trangeiros, não ensejando a manutenção de -rr-etes ar t tf tcfats " em preju'zo de nosso

"cceérctc exter-tcr" Impede. também, Que, através de MdumpingMos armadores estrangeiros

consigam obter todo o frete gerado pelo nosso comércio exterior. hoje da ordem de 3,5 b11

hões de dólares anuais. e, além disso. cria as condições para o desenvolvimento de nossa

frota mercante, assegurando a existência de transporte para nossas exportações e importa

ções, mesmo em épocas de tensão ou de elevação exagerada de fretes no nemístéetc Norte

o texto aprovado na Sistematização, cuja modificação aqui propomos. ao prever reci

procidade apenas para navios de propriedade de armadores nacionais e registrados em nosso

Tribunal Mar1timo, dá a impressão de Que, ao impedir afretamentos. poderia gerar artificial-

mente encomendas da navios em estaleiros nacionais e empregos para ear-tt tecs Mas isso ~

vai ocorrer, pois iria contrariar frontalmente as leis de mercado Se viesse a ser adotado.

ia trazer sérios nr-efutecs ao nosso comércio exter-tcr-.

Todas as marinhas mercantes do mundo trabalham com alguma percentagem de suas fro

tas composta de navios afr-etaoos Os (micos catses Que atendem o transporte de seu comércio

exterior com frota exclusivamente pr6pria são Os patses social tetas onde, por car-acter-tst tca

de governo, o lucro não é preocupação.

A oscilação natural dos ntvets de comércio entre patses Obriga Que os armadores se

preparem para transportar algo em torno de cttenta por cento em navtcs próprios, cetxancc os

restantes vinte por cento para complementar, em caso de necessidade, através de

afretamentos

Os navios construidos no Brasil custam quase o dobro dos ccnetrutccs na Coréta,

onde os armadores estr-enaetr-cs , nossos competidores, podem ccecr-ã-tca livremente Os nossos

custos operacionais, temnem. são o dobro dos das bandeiras ce ccrwentêncta, onde nossos cce

pet tdcr-es registram seus navios.

Além do mais. o core-etc exterior br-ast tetrc de carga geral tem s tuc totalmente

cescatanceauc nos utt teos anos De acordo COIIl estat tst tcee da SUNAMAN, o frete geraao por

nossas importações nos últ1mos cinco anos r-ecresentou, em média, quinze por cento cio frete

gerado por nossas exportações.

Infelizmente, fruto da ceatntcreacãc, foram veiculadas através da imprensa nct tctas

de Que à aprovação dos dois parágrafos corretivos, no artigo proposto. acarretaria um pre

ju'zo anual de 2 bilhões de côtares ao nosso Pats Esse numero é absolutamente irreal e

fantasioso De acordo com estat tst tcas ot tctate da SUNAMAN, o frete total gerado pelo nosso

comércio exterior em 19B6 foi de 3,5 bilhões de eôtar-es , dos quais as empresas nacionais

captaram 1,45 bt tnãc de d61ares Ainda de acordo com a mesma fonte, o gasto total com atre

tamentos no mesmo ano foi de 500 milhões de dólares, dos Quais setenta e cinco por cento

despend1dOs por empresas estatais O saldO liquido do Brasil com navegação de longo curso

f 01, pote, 950 milhões ae d6lares em 1986

Quanto ao parágrafo, ele é essencial na med1da em que o transporte de granéis é re

alizado apenas em um sentido, do expor-taocr- para o Importador. não nevencc. dessa form,

trocas comerciais para aplicar o principio da reciprocidade No transporte de nossas 1l1'11Jl)1"

taç5es de trigo e de fertilizantes, teeoe o prlvilégto de destgnar os navios e transporU,

las Com isso, tcoe teccr-taçãc desses granéts é fetta em navios de armadores brasileiros,

ficando todo o frete gerado em nosso poder A apt tcacâc do principio da reciprocidade ~

interessa ao Brasi 1, cederlamos graciosamente metade dos fretes Que hoje aueer-tecs aos pa'
ses dos quais importamos, EEUU. Canadá, Argentina. Alemanha. etc

o mesmo se apl tca ao transporte de petróleo, o ~rane1 que mais importallDs Exceto

nos c~sos em Que os patses prOdut~res de petr6leo exigem uma part~ciPação m'nima no seu

transporte; a PETROBRA$ carrega por ser ~roprietãria da carga. toda nossa importação, aufe

rindo todo o frete gerado Pelo texto a PETROBRAS desnecessariamente concederá rectnrcctcace

ao pais exportador, cedendo outra vez graciosamente nossas divisas em frete

No caso do minério de ferro, a OOCENAVE limita sua participação em vinte por cento

do transporte com o ctuet tvc único de viabilizar nossas exportações e PQT' acordo com o pa's

ImportadOr (Japão). O fato é Que os japoneses poderiam comprar apenas da~ Austrãlia, .melhOr

posicionada geograficamente, e excluir o Brasil do rol dos seus fornecedores. Ev1dentemente

isso não lhes interessa, pois concecer tae à Austrália o poder de monopolizar ~ fornecimento.

Esse transporte é gravoso pois o minério tem que chegar ao Japão ao eesec preço do da

Austrália, incluindo a pernada mar.ttima.,
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Para minorar suas perdas no transporte de vinte por cento de nossas exportações de

1ft1nêr10 de ferro, o OECENAVE usa, além de navios cr-ôpr tcs , vários navios aer-etaocs no merca

do tnternactonat , sab1damente mais baratos Pelo texto, a ODCENAVE estaria impedida de a

fretar e passar-ta a transportar cmcnenea por cento de nossas exportações exclusivamente COfIl

navtos próprios

AFONSO ARINOS

pI/ENfiRIO

p-P"IITIDD~

PEr

...- TEXTONUSTlflCAÇÃO -,

Emenda aupxess ava ao az-ta.ço 153 do ProJeto de ConstJ.tu:Lção~ e emen

da supxess ava correlata, nos termos do art. 23 §29 do Reg.lnt. da

A.N.C., ao ar-caço 99 das nr.spcaacôea TransJ.tórias.

EMENDA 2POI087·3
,-------------,

ARINOS

"g upxama-cae a seguinte expressão no artJ.go 153: e exerce as funções

de coneur.corae j ur-Ida.ca do Poder Bxecu't.a.vo, e da administração em ge

ral".
pXENtiprQ JUSTIFICATIVA

AFoJ!lsb ARINOS

2POI0~2:-=O ---,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IV, capítulo IV, ~eção II.

o Inclua-se, -onde couber, o parágrafo s equa.rrt.e r

_ Quando o Supremo TrJ.bunal Federal declarar a an

constJ..tuc1.onalJ..dade~ em tese, de norma legal ou ato norrnatJ..vo, deter

Não pode, qualquer MJ..nJ.stérJ.o, a par do assessoramento em maeême
de controle legal da adnu.m.strraçâo e de dJ.reito público :Lnterno,pres

crnda.r , ou ecea.ear que se pxeacanda , de assessoramento altamente

especa.aLi.aado para as questões de seu aneec-esae precípuo e de seu

âmbn tio pr-ôprao e pecuLae.r de atuação, de sua atia.v.i.dade-cfam, Náo se

pode fazer abstração das pecuj.a.aradaôea de cada MJ..n1.stér1.o: por um

lado, as ancumcênca.as comuns a todos os xarns eêr-aos de controle le

gal da admanas t racâo , e, por outro lado, as ancumbênca.as prôpca.as a

cada M:Ln1stérJ.o em par-t.acuj.ar- de assessoramento especa.aãa.aado para

questões que lhe são pecuj.a.ar-es , não são auto-excludentes .mas.cieces

s azu.amentie complementares. As Consultorias Juríd:Lcas hão de ser pre

servadas, pca,e eeta-ce.rem sempre voltadas à orientação Jurídica da

a't.a.va.dade-. f am de cada MinJ..stério, e não de sua atu.vc.daõe-meao , a

aônu.m.etrrecêo,

Não é possível a qualquer M:LnistérJ.o contar excLuaa'vamentie com os

aer-ca.cos de advocacia em manêxaa de controle da aômana.atrracâo e de

dJ.reito piib.La.co ant.e.rno , e ôescua.ãar do assessoramento altamente

especa.aj.Laado de que necessita para as questões de seu ãmba,to pró

pt-ao de atuação. Submeter as Consultorias Juríd1Cas dos xí.m.eeér-í.os c

um novo órgão colid1r1a com a Ldêa.a básica da descentralização, subia

centre a todo o atual proJeto de constn.cutçâo e criaria, ademaa.s , um me

canasmo e aaencz.aImentie nâc--Euncaona'l , que ãar-a.a abstração das pecuLa.a-.

r rdades de cada xaru.s téxao , Não se pode pretender que os õa.eta.neoe

ana.seêr-aos , dadas as suas pecuLaazu.dadea , deixem de contar com os ser

:LÇOS de suas pzôpm.as Consulroxaes aurIda.cas , como em toda a sua haa-,

tór1a. Os xaruseêr-aos ma.Lâtiar-ea Jamais poderão deixar de contar com os

seas_prépr:Los Consultores, conhecedores profundos de suas normas e de

sua vida interna. O xaruseêr-ao das Relações ExterJ.ores, em contato diá

rl.O e constante com as cnencej.em.as tão bem equapadaa de vârios países

J amaa.s poderá dea.xax de contar com seus próprios censuí,tores, espe

ca.aLa.st.as em dJ..re1to aneernecaonaf de renome ãncernaci.one í • O MJ.nJ.sté

r-ao da IndústrJ.a e Comércio não poderá Jamais õeaxar de contar com os

sexvj.cos de eapecu.e.Laatiaa em da.xea.tic empr-e s ar-a.a L e d areo.tio comez-ca.aL,

O MJ.nistérJ.o do Trabalho j amaa.s poderá dea.xar- de contar com seus pró

pr-aos Conssultores, especJ.alJ.stas em dJ..reJ.to do trabalho. E ass im por

da.ant.e , em relação a cada Min1stérJ.o. A preservação das consuj.eec-aes

.rurIda.ces dos MJ.nistérios é uma necessidade e um imperativo para a boa

orueneacão Jurídica do Poder nxecueavo,

rer- Tl:xTO/..USTI~II;:"ÇÃO'-------------1

EMENDA
PJ

<Aho, 41;? .-/JM/hIJ }
AII~ o; , 7

JUSTIFICA~IVA

A emenda va.ea a restaurar as exceções, trad1c10naJ.s em nosso da-.

reito , à proibição de acumüa.ação remunerada de cartos, empregos e

funções públicos. O ProJeto de conata.eua.câo A abre uma única exceção,

no artigo 19, das nr.spoaacôea Transitiôr-a.as , para o exercício de doa.a

cargos privativos de mêdaco , e remete as demaa a situações para 1e1

complementar, conferindo, portanto, tratamento deaa.çuaj, à macêm.a , e

o que é mais grave, ignorando, em seu texto, o caso especial do ma

gistétio, não somente porque seu exercícJ.o é enr1quecido pela expe-

riência adquirida em cargos técnicos, mas também pela noeôeae a.nsu-.

ficiência dos ganhos provindos de um úmco cargo dessa natureza.

O texto proposto retoma a feliz redação que foi dada ao assunto

pela CQJnlssão de Estudos Constitucionais, na La.nha da conatn.t.ui.câo

de 1934, em que o ceaeêeao exclusivo para o reconhecimento das acu

mulações pezma tidas é o da compatn.ba.Lf.dade de horários, o maa.s se _

guro, segundo adrninistrativistas do porte de Themístocles Brandão

Cavalcanti, para a definição de qualquer a.nccmpatiã.ba.Lí.dade , Isto

porque o pré-requisito da corxel.açâo de matérias não se revela deca-,

sivo para a apreciação do assunto. Na verdade, o ensino de duas da.s-,

ciplinas diversas não deve ser fator ampeda.t.avo para o z'econhecnmen-.

to da acu'mulação. SlE" em-aquece quem as InJ.nistra e quem usufrulll.

desse apzenddsado , A deLamí,tação a uma só da.sc í.p.l.ana , se por um lado

pressupõe o aprofundamento de seu estudo, sygere, por outro, os qua
dros restritos nos ..quaas ele se verifJ.ca. Num pais em que a que Lada-.

de de ensino cai assustadoramente, e no qual ° Enda.ce dos que che

gam à und.vez-sa.dade é a.r-r Lsôr-ao , não se concebe a pr-oaba çâo de ensa-,

nar-se mais de uma cadeira, existindo ou não correlação de mat.éra.a ,

àqueles que para tanto, nesse contexto pecuLa.ar , se",-qualJ.ficaram. As

decisões administrativas e JudicJ.árias revelam, per i.sso mesmo, a

flexibilJ.dade com que tal critério é, atualmente, consader-aôo , bus

cando-se pontos de' intersecção que J';lstJ.fJ.quem o reconhecimento le

gal da acumulação. 1:: preferível, poas , afastar-se este pr-ê-c-equa.aato

'que não se revela deca.s ívo para a avaLaaçâo da a.ncompatia.baLa.dade de

, carços, funçõs'&' e empregos.

~EXTO

substitua-se o disposto no §12, do artigo 44, pelo seguinte:

" E: vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções

públicos I exceto :
I _ a de d01S cargos de professor;

1.1. - a de um cargo de professor com outro técnico;

111- a de doa.a cargos pcavat.Lvos de mêdaco ,

§19. Em qualquer dos casos, a acumulação somente será pernu.t.ada

quando houver compatn.ba La.dade de horá:tJ.os.
§29. A proibição de acumular estende-se a cargos, funções ou empre

gos em autarquias, empresas pâbj.a.cas e socaededes de jaconcma.e mi.eee ;"

Suprima-se, em oonsequêncaa , o art1go 19 das na.sposi.çôes TransitórJ.a

EMENDA SUBSTITUTIVA, com modificações correlatas, em conformidade

com o artigo 23,§29 do Reg. Int. da A.N.C.

rer TtlITO/~unlllC"çio-------------,
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m~nará se eles perderão a ef~các~a desde a sua entrada ~rn vlgor, ou

a partlr da publlcação da declsão declaratórla.

JUSTIFICATIVA

Nas Cortes Constltncl0nalS europélas, de modo geral,

as ôecasôes entram em vlgor no da.a da pub'Lacecão , a não ser que ae j a

f1.xado determl.nado prazo para, a part1.r de então, começarem a vl.ger.

Como e~emplo, podemos Cl.tar a Corte Constl.tuc1.onal da Áustr1.a (art.

140 (3) da Constltu1.çâo austriaca), em que a dec1.são entra em vlgor

no dla da sua publlcaçâo, a não ser que seJa flxado tempo llrnlte ,

que não poderá exceder a um ano. Na Espanha, as sentenças do Trlbu

nal Constltuc1.onal têm valor de C01.sa Julgada a part1.r do dla segul~

te de sua publlcação e são lrrecorrivels (art. 164 da Const1.tulçâo da
Espanha) .

No Brasil, apenas ao Supremo Tr~bunal cabe Julgar da

~nconst~tuc~onal~dadedas le~s ou atos. O ProJeto de Const~tu~ção (A),

entretanto, é om~sso quanto ao momento em que ta~s dec~sões entram em

v~gor. Esta emenda obJet~va sanar essa grave orn~ssão, segu1ndo o exe~

pIo das Cortes Const1tuc10na~s europé1as.

"Art. 262. Os recursos naturais renováveis, bem

como o meio ambiente constituem, em seu equilíbrio ecoló

gico natural, um patrimônio da sociedade atual e das gera

ções futuras, essenciais que são ã garantia da qualidade

de vida e ao sustento das populações, impondo-se ao Poder

Público e ã coletividade o dever de preservá-los e defen
dê-los.

"§ 1º Para assegurar a -efetividade dos direitos
referl.dos neste art ago , incumbe ao Poder Público:

UI _ pesquisar, difundir e promover formas adequa

das de exploração do solo, da água, das florestas e da fau

na s r.Ives t re , com va.s t as a sua proteção contra a exaustão,

a sua recuperação aos n íveas or í.g í.naa.s e a sua conservação

para as gerações futuras;

"I I - pesquasar , d LFundar e promover formas de

preservação dos ecoss a.st emas naturaas , das belezas e pais,!

gens naturais e das espécies florísticas e faun Is t.acas , s!:,

ja em seu habitat natural, seja em bancos de germoplasma

para futuros trabalhos genéticos de melhoramento de plantas
e animais;

"VI - p roporca.cna'r aos agricultores, usuârâcs do

solo, bem como às comum.dades onde a integridade do meio

ambiente esteja ameaçada, assistência técnica e c1;'edJ.tícia

capaz de ajudá-los na implantação de práticas c~nservacio

nistas de uso do solo e de medidas de proteção do meio! am
biente;

"111 - de f anar , em todas as unidades da Federação,

espaços territoriais e seus componentes a serem especialmen

te prot.e gados , vedada qualquer utilização que comprometa a

Lnt.egr-adade dos atributos que justifl.quem sua proteção i
HIV - promover, nos nfve rs federal, es taduaã re mu

nicipal, garantia às comunidades de condições saudáveis do
meio ambiente, de forma a proporcionar-lhes vida de boa qua

lidade ambiental, livre de poluições e agressões, que, even

tualmente, possam decorrer de atividades mdus t rdaí.s ou de

degradação dos recursos naturais;

"V - promover, através dos programas de ensino e

dos meios de comunicação de massa, a conscientização de to

da a população sobre os malefícios da degradação dos r-ecur-,
sos naturais renováveis, aSS2m como da poãuacão do meio am

biente, mostrando, em contrapartida, os benef'Ecaos socâaas

e econômicos do emprego de práticas racaonaãs de uso do so

lo e de proteção ao equilíbrio ecológico;

"VIII - criar e implementar com parcelas especiais

dos impostos e taxas relacionados com a terra e o meiq ambi

ente, na União, nos Estados e nos Munl.cípios, um Fund~ de
Conservação do Solo e Proteção AmbJ.ental - FUNSOLO, para
oferecer assistência c'r-edd.t.Eca.a aos particul~res que efecutell1
práticas conservacionistas e medidas de proteção ambi1ntal
de interesse da sociedade;

"IX - mst í 'tucdcnaLl.aa r , nos níveis federa!',\ esta
dual e munIcapaj , or-gana aacêes governamentais e comunitárias

para supervi.são e coordenação dos programas, preferencãatmeg
te nos moLdejs de "Institutos", "Pundacões", "Distritos Comu

ní t ãrãos", "Cooperatavas", "Bacias Hadrogrâãâcas Integrali

zadas!' , IIÃreas de Demcnstrecãc" e "Pro] etos: Comuni tários Es

peciais", todos eles com o obj etivo comum e social da canse,!.

vacão do solo e do melhor uso dos recursos hídricos, da de

fesa e proteção da flora e da fauna e da proteção do meio
ambiente.

II§ 29 As condutas e at avã dades consideradas ili*

ca tas e lesivas ã an t eg r-Ldade e equilíbrio dos recursos na-

"VII - participar, com uma parte dos custos ~e ÍIl

plantação das práticas de conservação do solo e demaas re

cursos naturais renováveis, -ass ím como das medidas de (prot.!:.

cão ambiental que venham a ser implantadas por part ãcufares
em benefício da coletiv1dade;

2POIO~º-=.3~ ---,
AFONSO ARINOS

EMENDA
tJ

A exaqêncaa de excLuaf.vz.dade de emprego do aôacma nacaonal., com

exceção aberta para as línguas indígenas, em 9ualguer nível, de en

eano não se coaduna com a política educacaonaj, de ccnvênaos e de

arrcexcâmbao entre as Una.vez's a.dadea bxasa Leaxae e esrcz anqea.z-aa , an-.

dispensável ao apxamor-amerrt.o da formação dos estudantes br-asa.Leaz-os,
Se exãçêncaa houvesse, ela devexaa ser restr~ta aos 19 e 29 graus,

constnt.uando , de quaLquez- forma, maeêr i a de Lea ordanârae , A cultu

ra brasaIeara foJ. construíeÍa a partir do Latiam, do francês, do an

glês, do espanhol e do português, 'com a Lus tir-es mestres que têm van-,

do dos países culturalmente maaa avançados, para colaborar neste

cr'escamenco culturaL A UnJ.versJ.dade de São Paulo, com toda a pLêaa

de de professores franceses, entre eles, Roger Bes tnde , r.éva Straus~,
é a Luatiz-açâo viva desta afJ.rmação.

= TEXToIJUUI'ICloÇ"Q-------------_,

EMENDA SUPRESSIVA

= TE:lITO/~LI'TlfIC"çio--- _,

PLENlIRIo

EMENDA 2POl O~J.--=·l=--__~---,
Constituinte ALOISIO VASCONCELOS

JUSTIFICATIVA

Substitua-se o art. 262, do Projeto de Constituição da Co

missão de Sistematização CA), pelo seguinte:

"Supruna-se o §29 do art~go 243".



0405

Art. 184. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 62 O Senado Federal, medaence resolução aprovada por d01S terços de
membros, estabelecerá alíquotas mfrnmas e máximas nas operações antemas •.

EMENDA 2POI093-8l:.r --------,
C Consti tuinte Arnaldo Pr ae t o

TI.nO/~UHlflC;lC;io _

te Pj.ené r ao

Altera o § 62 do art. 184

0--

turais r enovâveas e do meio ambr.errt e , mcIus íve aquelas 11

gadas ã mineração, à construção de estradas e grandes obras

de engenharia, sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
Jurídicas, às sanções penaa.s e adnu.n í s t ra t.avas , a.ndependen-,

temente da obrigação de reparar os danos causados, aplican
do-se, r-eLat avament;e aos crimes contra os recursos naturais

renováveis e o meao ambiente, o disposto no Art. 202, § 59.

"â 39 A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a

Serra do Mar, o Pantanal Matogrossense e a Zona Cos t e ara são
patrumênío nac i.onal e sua ut aLí zaçâo far-se-á dentro de con

dições que assegurem a conservação de seus recursos naturais
e de seu meio ambiente.

'~§ 49 são ândâ.spensêveas as terras devolutas ou

arrecadadas pelos Estados, por ações da.sc r Imana'tdr-Las , neces
s ã'raas ã proteção dos ecossistemas na'tur-a i s , 11

JUSTIFICAÇÃO

o subs t Lt.ut avo proposto mantém os pr mcIpaos ge ra as e bâs a-.

cos de proteção ambiental e de defesa de nossos ecoss as t emas , conforme

a redação dada pela Ccun saão de Sa s t emat Lzacâo , mas anc Lua , nas devi

das proporções, os pranc Ipacs básicos para normatização da conservação

dos recursos naturai.s renovâvea.s , mcdLf acando , mcjus ive, a prõpraa
denoma.nação do Capítulo.

JUSTIFICATIVA

ASS1.m como a fixação de alíquotas mfmmas do imposto sobre operações de cu
culação de ruer-cador-a.as e prestação de servaços - ICMPS, nas operações anternas ,
va.ea prevem.r o surgimenco de "guer-ras" Ei.scaa.s entre os Estados, a previ.eãc de
que essa compe têncae do Senado Federal seja es tendada ao estabelecimento de aH
quotas mãxamas do ICMPS, nas r e fer-adaa operações, tem por objetivo eva t ar o au
mento de smed ado da carga trJ..bután.a andx're t.a , e seus andesej ãvea,s reflexos no
custo de vade ,

'----

Plenário [ITl;""'u;Dl/88J

2P01094-G
lUfO~------------..,

Consti tuinte Arnaldo Pr i.e t o

= 'I.EHA~IO/c;O .. I~~iD/~u.CC .. ueae .,

EMENDA
l!J

r.T-------------TUTO/~UsTl'IClÇ;;D __,

Altera o a t em I do § 12 do art. 231.

I - ccntr rbuação dos empregadores, mc Ident;e sobre a folha de sa Iãrrcs ou o
faturamento, ressalvadas as contribuições compüls6rias dos empregadores sobre a
folha de su Iãr i.cs , destinadas à manutençao das enmdedes de servrçc scc i.aL e de
formação prof rs s rcnal •

flArt. 231. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"UN"~IO/COIIISsio/IU'COllll"iO ---,

2POI092-0
------~-----,

l:J PI.enáIio

EMENDA
tJ Constituinte Arnaldo Prieto

r.r-------------TEltTO/~USTlfIC..çio---- _,
JUSTIFICATIVA

r.T-------------T[l(TO/~USTlrlCAÇio---- _,

A Inci.dênc i.a da contribuição scc re l sobre o lucro das empresas, além de con
flitar com o impcs ec federal sobre a renda e seu adacacnal , de até 5%, reservado à
compe tênc i.e estadual, ressente-se de total falta de ope rac rcna l rdade ,

CO"STITUlln[~

~~i

Emenda substJ.tub.va do Art. 87 (Título IV,Capítulo 'Lç aecç ãn IX)

Art. 87 : O Tribunal de Contas da União, integrado por onze M~n~s

tros, tem sede no Distrito Federal, quadro prcpr io de pessoal e juris

d i çãu em todo a t er-r i tório nacional, exercendo, na que couber, as
atribuições previstas no artigo 116.

§ 12 - Os M::nistros do Tr rbuna I de Contas da União serão nomeados

pelo Presidente da República,dentre brasileiros maiores de trinta

e c mco anos,~e idoneidade moral e notórios conhecimentos Jurídicos t

econômicos, financeiros ou de administração pública, e terão os
mesmos direi tos, garant~as1 pr-er r-cqá t avas , vantagens e Lmpedamen t os
dos Min~stros do super i or Tr rbuna l de Just~ça.

I - A composição do Tr abuna I de Contas' da uru ão obedecerá ao

seguinte c r i t ér r o :

As empresas que t rve rem prejuizo ou t-eduz rdc lucro de i xarãc de ccnt r rbuar pa
ra a segurrdade soc ra l , 011 o [.:1r50 em montante ms i gru.Lrcunte , Por outro lado, o
lucro das empresas terá que ser apurado mês a mês , ao invés de semestralmente ou
anualmente, ocas ronando ônus ad rc i ona rs , sobretudo para as pequenas firnas.

r
EMENDA 2PO10~?--4 ___'J [iJP'F"L""----'
[J Cons t atuf.nt e Arnaldo Prieto . L........! _J

DISPDSIÇDES TRANSITORIAS

Acrescente-se, onde couber:

Art. ... : A Justiça Federal fica com a competência residual para

julgar-as ações nela propostas até a data da promulgação desta Cons
tituição.

Parágrafo único: Compete ao Superior Tribunal de Justlça julgar
as ações rescis6rias das decisões até então proferidas pela Justiça
Federal,inclusive daquelas cuja matéria passou' à competência de ou
tro ramo do Judiciário.

JUSTIFICATIVA

As !'?ormas que alteram a competência dos órgãos judiciais devem res

salvar a competência residual das ações em andamento, para evi tar pr~

crastinaçães e a suspensão dos feitos a partir da notícia da altera
ção da competência.

Quanto à ação rescis6ria,para se evitar o conflito de compe t ênc aas ,
deve-se, desde logo I defini-la.

As decisões da Justiça Federal transitadas em julgado,em matéria
de sua competência no texto da nova Carta Magna,proferidas por Jui
zes Federais ou pelo anterior 'r r abunel Federal de Recursos,devem fi

car com o próprio super'í or Tribunal de Justiça

Da mesma forma, as decisões referentes a matérias que passarão à

competência de outro ramo do Jud~iciar~o,a Justiça do Trabalho,por
exemplo.

E constrangedor para o Tribunal Superior do Trabalho,do mesmo gráu
hierárquico do Superior Tribunal de Justiça,rescindir acórdão do
antigo T'rabunaI Federal de Recursos.
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o parágrafo 31 do ar t Iqo 6º do Suhs t at.utavo , assegura a "livre ex
pressão da atividade intelectual, artística, científica e de comu

n í cação , independentemente de censura ou licença", portanto, não

se faz necessário repetir no parágrafo em questão, que 11 é vedada
toda censura de natureza política ou Ldeo Idçfcav , As ressalvas no
minadas no Lnca su I à proibição, sendo mantidas, oportunizarão~
certamente, ações atentat õr ras à liberdade de express.ão e de cria

ção, a qual esta Consti tuant e - democraticamente _ quer garantir~
A1nda, com a permenênc ra das res t r i ções em pauta, abrir-se-á pr e
cedentes à censura pro i ba t Iva , uma vez que as mesmas referem-se ;

expressões altamente sub je t i vas , pass íve i s de múltipla interpreta
ção . A ação censõr ra de qualquer nível, deve ser alijada das at í

vidades artístico-culturais, sendo que cada um responderá 1 de co;
f'o rnu dade com a lei, pelos abusos que cometer.

a) dois Narrds t r c s escolhidos pelo Tribunal de Contas da uruão ç com

aprovação do Congresso Nacional, aI ternadamente, dentre Audl t ores e
Membros do Ministério Público Junto ao mesmo Tribunal,segundo os

cri térios, em ambos os casos, de antigUidade e merecimento.
b ) os demais Ministros, após aprovada a escolha pelo Congresso Nací..!!,

nal,com Indicação a I ternada deste eco Presidente da República.

§ 22 - Os Auditores do Tribunal de Contas da Unlão,quando não sub~

tituindo Ministros, têm as mesmas garantias, impedimentos e venciment

dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais.

JUSTIFICATIVA

Acena-se com esta Emenda uma possível solução de composição do TeU

que concilia um número ap rec.i áve I de sugestões já oferecidas no cu.!.
50 de tramitação do esboço constitucional. E de se ressaltar na Emen-

da ora oferecida a conveniência da participação de Audl tor e Represen
tante do Ministério Público junto ao mesmo Tribunal na compcs i ção de
seu Cqrpo Deliberativo, o que já vem ocorrendo r com regular freqOência 1

ao longo dos anos.

De outra parte, é de se cons'Lqnar na t.e i Maior que os Auditores,
substi tutos de Ministros do TCU,tenham assegurado as garantias dos
Juízes dos Tribunais Regionais Federais.

r

r
EMENDA 2POl 0~~.-=-9=--- --,
tJ SENADOR GERSON CPMATA

..LtH.~10/CCllls3.io/.l.l.eOMIUio---------,

t: pLENAAIO
= nXTO/JUn.flcAçiO----------------,

Acrescente ao ar t ago 170, o seguante parágrafo:

_ Serão cobrados t r aburos sobre herança, em alíquota

progressiva, anc í.derrte sobre o qumhâo de cada he rde a.ro ,

r
re-r- TEXTo�~uSTI'leAçi.o-------------_,

Oê-se ao parágrafo único do Art. 11 do Ato das Oisposições Consti

tucionais t ransa tórias, a seguinte redação:

PLENARIO
"L[HA~10/COIIIS.io/IUICOM'Ui.o--------__,

EMENDA 2P010~§_-2 ----,
tJ CONSTITUINTE WALDYR PUGLIESI

Art. 11 - •••••••.••••••..•••••.•.•••..•••

Parágrafo único - Fica assegurado aos substitutos das

serventias judiciais, notariais e registrais, na vacância, na

remoção ou na permuta, o direito de ácesso a titular, desde que
legalmente ãnveat i do na função na data da instalação da Assem

bléia Nacional ccnst i tuinte...., 12 de fevereiro de 1.987.

EMENDA 2P01099-7tJ SENADOR GERSON CAMATA ------------,

r.T PLt:IlA~IO/COIl133io/.l.l.COIfI"io--------__,

JUSTIFICATIVA
r:T TtXTO/~l.lnlfICAçio----- _,

r:T TtXTO/~l.lnl..lcAçio--- _,

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se o segumte parágrafo ao artigo 279:

- Lei Complementar disporá, em cada Estado, sobre as exagencaas

para a craação de novos nnmícfpãos , que decorrerá de lei ordmária estadual.

A partir da Constituição de 1967. a criação de novos IIJJIUcrpws p~

sou a ter suas condições previstas - de terratêrao, população e renda - em Lei

Complementar Federal.

Esse procedimento resulta numa invasão da autonomia estadual e fere
os mteresses dos próprios Distritos, que apresentam condacôes para t.ransforma

rem-se emfuricíplos, desde que atingida população superior ã de outros exãsten

tes, condrções urbanas satisfatórlas e capacadade de auto-gestão financeira

custeio dos serviços píibl icos ,

Lei Complementar Estadual é que deve expllcitar as condições para
essa craecâc, no que tange ã extensão terr-í.toraal., ã densidade popujacaonaã , ã
capacidade econônuca, às condições de auto-sustentação admírustratava e desen

volvimento urbano.
Baseada nessa lei orgânica, a lei ordmârãa proporá a criação de

cada novo mimicípl.O.

r

..u:H."'IO/eolllssi.o/.UlCQMIUio-------~__,fl PLENARIO

EMENOA SUPRESSIVA

TITULO VIII - CAP1TULO V ~ ART. 256 - 1º E SEU INCISO I

SUGERE-SE A SUPRESSAO DO REFERIDO § lºE OE SEU INCISO I:

JUSTIFICAÇAO

Justi fica-se a presente emenda, considerando-se que " DE TODAS AS
LIBEROAOES, A MAIS INOIVIS!VEL E A OE EXPRESSA0".

A alteração do parágrafo úm.co , que estamos propondo com o adi

tamento da expressão "na remoção ou na permuta", tem o objetivo
de garantir aqueles que estão no e f'et avo exercício do cargo,re,i
pondendo ..pela serventia r a fim de ev atar manobras e negociatas
milionárias e isIpedlr que seja a única rnst í tuãção púb l.a.ca com

caráter hereditário. Isto vem acontecendo freqiJentemente e pre

cisa ser corrigido.

EMENDA 2P01097-1
tJ CONSTITUINTE WALOYR PUGLIES-I------------,

r
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SENADOR GERSON CAMATA

r.r--::------_ PLf:IIARIO/coWlssi;o/SUOCOlllssi;o -,

r.r-------------TEXTO/~UST!fIO:~Ç;;D- _.

EMENDA 2POll <g----=l ----,
tJ CONST,TUINTES EVIVALVO MOTTA E HUPBERTO LUCENA

2POll ºg"_-4=--- ~

PLENÁRIO

r-rr PU;NAI'IIO/cON1SsiCl!lIuleOIll111SÃO----------,

rer- TEXTD/JUSTIFICAÇio-------------,

EMENDA
f:J

Inclua-se o s e gu a.rrt.e ar t agc ao ato das D1SpOS1!;ÕeS Constltucíona15

üer-aas e Transitórias:

o Decreto-Le1 nl? 880, de 1969) dotou o Estado do gsp Irato

Santo de uma s as t emât a.ca de ancent avo s flsca15 que muat o tem benef~

c i ado o seu de s envo Lvarnent o , C'rr.ado t.empo r ar aamente , acabou por se I
tornar perene durante o Governo João Figueiredo. A ampcr-t âncre desses I
an cerrt a.vos é de tal ampo'r tjinc i.a , para o no s so Estado, que deve ser

resguardado, agora a nível constltuclonal.

Jub:CtÓ-tCilCão

A :tJw..cú..ç,õ.o p.tu.....den.e.-ute.<..6.ta. do Bft.a.,b-d não .unpede. e.ve.n.tu.oM ILe.6oJtnItt6.

Hã qu,," aó<llme /UWeJL uma malL<.óucta. te"dê.",,,,,, plIJ!Lt o paJl.tamen:taJuómo. pe qtuteqUeJL

6oJuna., en-tILeta.nta, a. dec..<..6ão - .óejo. pela. peJLmanênc..<.a. do plLM.uie.n~mo, leja

pela mudlUlCa. _ rUio deve leJL tomada pe.tOl COlL!>:Ct.tu.u1;tel. Efu deve teJL JLMpatdo ~!:

pu..tM, não !:lê paJl.a. ma.w1L iegdtmi.da.de. 111M, também, pa.:ta. que. haja. a. paJl..t<.c...<.paçãc

JLUPOM<tVe.t do c.uiadíio bJL"l-t.te.uw.
0.6 ph.a.ZOb elJ.tabetetUdo.o v.v!lam a e.v.áalt. a. va.c.at.w C.OItó.táuu.orutt.

No Mo d.a.ó V.tópO~A..c.õu Cont..utwuona..<..6 GeJuu..b e. TJta.n6dõJt..<.!U, aC!Le.:.\c.ente.-<óe.., on

de ccuêaa, 06 6egtuntu a!Lttgo e pa1UigJulÓOJ

"A!t:t. - 06 <Ú.ópoóú{'vo-ó 1le.6eJte.nte.b ao .6,üiema. de. goVeJu10 heJuic

õubmet.<.doó a. JLeóeJLe"dum popuCaJL 60 (Ju"el1tal <Úa.!> a.pó" a. p""mutga.cão du.ta. COIU
t..t:t:uA..ç.âo. - -

§ 10 - 0.6 c:U...6poôA..t.<.VO!l de. que tJta..:ta. e.b.te. ~go entlttL'tão em VA.._

904 .(.J11ecLutta.mente., lle. apJtovado.õ pelo povo.

§ 2'1 - Na. lupõ-teóe de o povo -tec.u...5atL ap1Lovacâo ã. ma.{étua de. que. tna:
ca. ute a!Lttgo, p""cedeJL-õe_<t den:tJLo de 30 (bun.ta.I c/.uu COILta.d06 da <ÚLta. de pr~

c.iama.t;ão do lLuu1..:ta.do do lLe.óeJLe.Hdum, ã ade.qu.açã.o do texto c.otUu.tuu.oiUtt ã vo~
I tade populall."

prornu!.
CIlada

Art. - Pa.cam marrt r do s , por v ante anos a partir da
gac ão desta Eon s t a t.uação , as benefícios e Lncerrt avos Eascaas

pelo Decr-e t o-cLe a nç 880, de t 9 de setembro de 1969.

JUS T I F I C A T I V A

r

EDIVALDO IIDTTA

= PLlIl""IG/GGlllseÃG/IUSCOwlnÃo ,

2POIIQª_-9 ---.
j
prP~'DlU

rr-""~Cllio1J8H I

r.r-------_I'UN_RICl/ccu,US SÃQ/SUOClllAIS3ÃO -,

r.r------- TtXTO/JU5TlflCACÃO -,

EMENDA
tJ2POII01-2----------,

PLENARID

EMENDA
(J

r.r TUTONl.ISfl'IC"ci;o -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO, Letra d , Art. ias.

Suptuma.-be.a. pa.Ca.V1Ul "b.Iz.ah..(.f.tUJw/J" do .texto do PaJt.Ó.gJ;p.óo .degundO'

do A!t:t<{jo 251.

JUSTIF1CAÇi\O

=------- TIITOI.luIT1flt.\ÇiD -,

A cu.UJ.v<a blUtó.d/WUl, paJul o õeu dMellvo.ev","mto, "eCeM.wt de ~
.ta.IL em c.on.ta.to c.om O/J beM e vatoJt.e.6 c.u..U:wuu..6 da. huma.n..u:la.de.. A .e.mu.tacão C.OI1

.tuia. na. ILeda.c.ão atual do PaJtâglUtóO /Jegul1do, em que os .utc.en..tLlJo.õ .6ào.hÔ pana

~a. plWduc.ã.o ! E.. c.ol1ltec.unento do.b benb ~ vQ!oJtu~ bJutá-tlcVUJ.6", VaA., ~

pecLvt. um -ottM.c.âmb.<.o enJt.<.que.c.e.dOlL c.om o c.c.-ntex.to c.u..e.tu.Jta.t de. olLtJtoh povM, cU

6.uu.tUa.ndo a. ck6/Ulão de. 110vOh c.OVIte.c..une.ntoh. beM e valolLe.ó que. .óão, em iLU-una.
nt6.tâIte.ut. he.ja.pw c.aJÚÍ:tM. IÚh.tÔUc.O em que. t1e. deI. a se dá. e.6l>a. pltotiucã.o, '16!.
ja. pon: Óa.ZeJuIlOl> palLte. do c.ol1jwt.to de nacôu. pabumÔIU.O de. .toda.. a. tw.ma.tuda.de.

o Art. 188, do Projeto de üons t atuação do Rela
tor Bernardo Cabral, passa a contar com a letra d , com o seguinte

texto:

a)

Art. lBB •••

a)

b)

c)

d) - Dois por cento, para aplicação em
programas de apoio às populações da região Nordeste, durante a
ocorrencia de fenômenos climáticos e naturais, conforme os planos.

de apoio que a Lei complementar estabelecer.

JUSTIFICAÇAO:

A região noz-des t ma submete-se, eventualmente,
a fenômenos cLímétacos e catástrofes da nat.urez a , t.a i e como secas,
enchentes e tremores de terra, calamidades que afetam diretamente
o povo, particularmente aos menos favorecidos. Na atual Cart,.a não
há formas pré-estabelecidas de apo ro a essas populações. Por este
motivo estamos encaminhando a presente Emenda visando so Iuc í cna r
o problema, garantindo aos habitantes de áreas atingidas por calam

caces verba suficiente para o atendimento da população.

DEPUTADO DOMINGOS JUVENIL

~ ..UIlA.IO/SGMllllo/l\JIICO.,lIlo

~ID DA -ASSEMBLIÕIA NACIONAL CONSTITUINTE

pé-se nova redação ao "caput" do Art. 221 do Projeto de Constituição'e seu

Parágrafo la, mantida a redação do Parágrafo 2", a seg..dr:

- Art 221 :.. A alienação ou concessão, a quclquer título, de terras públicas can

~ Sl.{lel'ior a dois Illil het:ta..-es a ...-a sé IJESsoa física "" j..a:ídi -
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ca, ainda que por Interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação
do senado Federal.

§ lo - Excettall-se do disposto no "caput" deste artigo alienações w conce;;.
sões para fins de refonna agrária.

111 - a apuração de anf'r-açüe s penai s contra a ordem política e

snca a l ou em detrimento de bens e serviços da União, a~

s im como outras infrações, cuj a p r é t aca tenha repercussão

antere s t aduaI e exija repressão uniforme, segundo se di~

puser em lei.

JUSTIFICAÇAO
JUSTIFICATIVA

DEPUTAOO PAULO ROBERTO

2POII07;_-1~ ~

Por outro lado, a não ser nas chamadas 11 Constituições Mi1i t,!

res u- de 1967 a 1969, tal corporação jamais foi tratada a nível de

texto constitucional, vez que suas atividades e atribuições sempre
foram prev i s t as em leglslação ordmárIa ,

InUSl tadamente, no atual projeto de constituição f a Polícia
Federal tem suas atividades, atr rbuí.çõe s e poderes largamente ampli,2.
dqs I de forma injustificada, encampando atribuições historicamente
da ccmpe t ênc ra e jur í sdação de outros órgãos.

Com efeitos, o texto a ser substituído começa por promover- a
Polícia Federal a órgão permanente, prerrogativa que em todas as cons

ti tuaçõe s brasileiras ficou reservada apenas às Forças Armadas e fi

naliza estabelecendo a exclusividade, ou seja, o monopólio da poli
eia judiciária da uru ão

Como se depreende, qua i aquer mquér í tcs no âmbito da União,in

c lus ive os IPM ( j nquér a tos Po Ldc aa Ls Militares), p r í vat rvo s das Fo!,
ças Armadas, passarão para a órbita exc Lus ava da Polícia Federal.

Dessa forma, a Consti tua ção democrática em elaboração, ao i!!.
vés- de Lns t.Lt uc Lona.Laza r a democracia plena, ansiada por todo o povo
bras í Lei r o , es t ar i a institucionalizando, na realidade, um estado p~

liclal, onde a Polícia Federal faria as vezes de um espécie e t1gest!

po" ou " 5S 11 t.uparu.quam

O subs t í tut ivc tem a finalidade de evitar que a Assembléia

const i tuí.nte cometa tamanho e clamoroso equívoco tu s tôrLco ,

Dá nova redação ao Art 224 e seu Parágrafo 1Â"liCO, a s~:

- Art. 224 - A lei limitará a aquisição e trmsferência dos poderes inerentes lKl

dmúnio sobre imóveis rurais por pessoas físicas ou jurídicas es~
geiras.

Parágrafo Ilnico - A aqJisição de imóvel rural por pessoa jurídica estrangeira~
penderá de autorização li:l Senado .Federal.

A rigor a matér i.a tratada no Capítulo lI! do Título V não é

matéria const i tucional, pr í.nc i pa Iment.e quando espec i fica atribuições

da competência da Po Lfc ra Federal.
Este, alías, f 01 o fundamento para a supressão de vários di~

positivos ccrporat rva s t as ,

EMENDA
f!J
~--------_ PLllllllIlO/cCIlISI.ic/IUICOIlIUio- _

PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

=-------------TlZTO/"UITI'IC&ÇÃO--- ----,

PLENARIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

DEPUTAOO AMILCAR f.lJREIRA

ERbora recc:xYlecendo a necessidade de se disciplinar, can mais rigor, as a

lienações ou concessões de terras plblicas, evitando-se, assim, a concentração

dessas rJeSlTIaS terras emmãos de lITIa só pessoa, seja física ou jurídica, de mane!.
ra a deset:inular a formação de latiftíldios, entende-se ~, Slbordinar-se à pré

via autorização legislativa as alienações ou concessões de áreas ~riores a

500 hectares se ccnst.ítuí un rigor inaceitáveL

Por outro lado, exigir-se ~ a aprovação, em casos da espécie, seja de ~

petência do Coogresso Naciooal, i~te se cmfigura un exagero plenanente

dispensável.

Poe derradeiro, sem dúvida cpJe, em se tratando de alienações 00 concessões
para fins de reforma agrária, covfereote QUe as limitações constantes do "caput;"
não podem ser aplicadas.

TEXTOOUITIPlCAÇÃO

!.J

Dá nova redação ao "caput" do Art. 226 do Projeto de Constituição, a se-

g.dr:

_ Art. 226 - Cunpre ao Poder Público prmover políticas adeqJadas de estfsulo ,
assistência técnica, desenvolvimento, financiarento e~ para

a atividade agrícola, agroirdJstrial, pecuária, pesqueira e flo~

tal.

JUSTIFICAÇAO

A em=nda objetiva dar uri maior alcance social ao dispositivo em ~tão,na

tredida em cpJe protege a atividade agrícola, agroindustrial, pecuária, pesqueira

e florestal, através, tarbán, de una.política de ~o.
~

17'''''''''/\ /.
l~ f/(Il~r'LC4.-e... I( ~ /.(oRfWZ/f)

".,.u.,. " .
< "- -p---

r.r-------- ~LlN,.1l10/COIlISS.io/IUICOlllU.io' _,

EMENDA 2POllQ§-3
[i OEPUTADD PAULO ROBERTO -==---------------,

= TtXfO/~1,l5TIFIC"Cio-------------~

JUSTIFICAÇAO

EMENOA SUBSTITUTIVA

Art. 169

O § 112 ,e seus Inc í soa do art. 169, passam a te,r a seguinte r.!:.

dação :

§ 12 - A polícia federal, ms t í.tuf da por lei,~ é destinada

prover :
I - os serviços de pol íca a mar ítma , aérea e de .fronteiras;

11 - a repressão ao tráflco ce entorpecentes e drogas afins;
sem prejuízo da atuação de outros órgãos públicos em suas

. respectivas áreas de compe t ênc ra :

A recfaçãoora prooosta apriJoora o texto, dando-lhe RBis abrangência, na. medi

da em~ cmfigEa não sarente os arrenelanentos, mas toda e qual~r trmsferân-

cia 00s poderes inerentes ao danínio sobre imíveis rurais.

Por outro lado, desnecessário' se toma. exigir-se autorização 00 Congresso N.!
ciooal para a~isição de imóvel rural por pessoa jurídica estrangejIa, ClJID es~

belecido no parágrafo único. Entende-se~ tal cmpel:êrcia deva ser' do senado .F~

deral.
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DEPUTADO PAULO ROBERTO
o= PLlII&II111/COllIStlo/IUICO.lllb,----------,

PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIDNAL CDNSTITUINTE

~ rato das q.ies t õe s indígenas, sendo que ao Ministério Público já é

conee i iuo , vt r avés do artigo l5B, inciso V do mesmo Projeto de Cons

t Ltuação (A), a função institucional de defender judicial e extraju

dicialmente os direitos e interesses indígenas •••

ret- TtIlTDNUITIPlC~10,---------------,

D "caput" do Art. =do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte red2.
ção, IIlaIltido o seu Parágrafo Iiüco:

_ Art. = _Os beneficiários da distribJição de iJOOveis rurais pela refonna "!lI!
ria receberão títuios de dominio 00 de concessão de uso, i.rle9:Jciá-

veis pelo prazo mínim:J de cinco anos.

JUSTIFICAÇAD

c) No § 2", do artigo 26B, retira-se do texto a atribuição

do Congresso Nacional de autorizar a exploração das riquezas minerais

em terras indígenas por já constar, tal atribuição, no inciso XVI, do

artigo 59.

EMENDA MODIFICATIVA

p:r-f"""T'D()~• PMDB

EY"""LJoi /ci

270 do Projeto de Constituição (Al a se-

PLfN.llro/cDloIlsdDiS1l8CO.. IS$io ~

GUSTAVO DE FARIA

ZPO1110-1 MENDAS

Dê-se a a art
guint e redação.

tJ PLENARIO

f:J cons t í tuinte

EMENDA

fiT-------------,.UTD/~USflfIC"Çi.O _

o prazo estabelecido pelo Projeto de Constituição para que os beneficiários

da distribuição de inríveis rurais pela refoma agrária possan negociá-los é dez

anos, CJJe I"I)S parece excessivarente exagerado.
Necessário se torna, portanto, coeo l..IJl i.n1Jerativo de justiça, seja o prazo

em cpJestão redJzido para cinco anos.

_ IIAr~. 270. As comunidades indIgenas, mediante repre _
sentaçao d~ ~lnlstérlo Público, ou de 6rgão federal pr6prio, são

partes Lep.l t Imas para ingressar em juizo na defpr... I
ses e d i r e í tos andf qenas ;« ,

2P01109-8
----------,EMENDA

[J Constituinte GUSTAVD DE FARIA

r.r TUTo/~uSTlrlc.çio_-------------,

EMENDA MODIFICATIVA

fiT-------------HITONlIlTl'lClÇb---- ...,

C1J1/5 m'V O M
F/?.d/il'/)

DEPUTADD ARNALDO MORAES

21'U111"1-0

~ A presente enenda tem o ob j e t i vo de não pe rnu t i r que

os mdios , .i.ndr va dua Lment e , ou suas com.mí dao as e or qaru aações

tenham capacidade de, em nome próprio, Ingressarem em Juízo Pe

~o texto proposto, trata-se o índlo como ancapaz , como , allás,-se
Lmpêe , E como incapaz não deve se apresentar em jU1ZO desas s í s t r

~o do Ní ru s t ér i o Péb l i co , o que evitará que eles, os índios, se _

j em presas de profissionais menos eserupujcscs , os q.rai s ipoderão
arrastá-los para aventuras Ine f i cazes e ruinosas.

Dá-se nova redação ao "caput" do Art. 219 do Projeto de Crostituição e seu
Parágrafo 3º, mantidos lna1 terados os Parágrafos lº e 2º:

- Art. 219 - comete à lk1ião desapropriar por interesse social para fins de re

forma agrária o iJOOvel que não esteja ~rindo a sua f<rção social,
mediante indenização pelo justo valor an títulos da dívida agrária,

can cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de

até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja uti
lização será definida em lei.

r

r.T--------'LU.....IO/CD'Il";,o/.lI.COIlJ..io ~

PLENARIO DA ASSEMBLE:IA NACIONAL: CONSTITUINTE

EMENDA

uArt. 268. São reconhecidos aos índios seus direi
tos sobre as terras de posse imemorial, onde se acham perm.,ê,

nenaemente localizados, sua organização socaal , seus usos,
costumes, línguas, crenças e t radrções , competindo à Uniã

a proteção desses bens. 11

1I§ 2º. A exploração das riquezas minerais em ter

ras indigenas s6 poderá ser efetivada por empresas nac í.ena í s],

Duvidas as comunidades afetadas, e obriga a destinação de
perçentual sobre os resultados da lavra em benefício das

comunidades indígenas e do meio ambiente, na forma da le1."

Pela redação proposta, foram moda ficados os seguintes dis
positivos:

"§ 1º. Os atos que envolvam interesses das comuni

dades indígenas terão a participação obrigatória de órgão

federal próprio, sob pena de nulidade!!'!

o artigo 268, do capítulo VIII, da Comissão de sí.s temat.Laae í

ção e seus parágrafos., passa a ter a seguinte redação:

a) "Caput" do artigo 268, do qual se retirou a palavra
originários. f:: imperioso que assim se proceda, visto que atribuir

~os indios de hoje direitos origináriDs corresponde a atribuir-lhes,

não direi tos atuais olJ que lhes tenham sido rec~nhecidos pela lei

br as I LeLra , mas sim, aqueles direitos que os índios t mham .ant.es da

!ormação do Estad::J brasileiro, em toda ~u1fl inteireza, e por isso não

aLcançadns , ne-n sujeitos às suas leis.

lº - ....................................................................
........................................ ~ .

2º - ..: .

§

§

b) No § lº, do artigo 268 do qual suprime-se a participação
do Ministério Público nos atos que envolvam interesses e direitos dos
índios, permanecendo a participação, sob pena de nul i dade , de órgão

federal específico, afasta-se, dessa forma, um 6bice burocrático no



0410

JUSTIFICATIVA

er='~;~'-:J

tYJ-;;i~fJ

2POll13·6
GUILHERME PALMEIRA

UnO/JUSTIFICAcio ~

SUBSTITUA-SE o ART. 56 PELO SEGUINTE:

Art. 56 - A câmara dos Deputados compõe-se de representantes

do povo, e Lea tios em cada Estado e TerrJ.tórl.o e no Da atizaco Federal, I
através do s as t.ema def~nido em lei complementar.

JUSTIFICATIVA I
A defiz.na.çâo do sistema de escolha dos deputados não deve ser

ob jeto de prescri.çâo const i. 'tucaoneL, mas s am de Le a, complemantar,por I
uma eêxae de fundamentos de ordem j ur-Iô i.ce , po H'tn.ca e tnse i tucaonar .

Em p.ru.mea ro lugar, em decoz-r-ênca.a do s i.s tema de governo pre- I
va s tio no pzoj ezo , o par-Lementar.i smo , Mudando-se o sistema de governot/

deve se de i.xar margem razoável de pos s ab a.La.dade de mudança do s a.st.e-. :

ma e Lea toral, na meda.da em que o voto pxopcrc i cnaL, tal como ocorre i
nos s i.s cemas parlamentares que o adotam - como é o caso da Itál~a -!
pode J.nv~ab~l~zar no Brasl.l a formação de ma~orl.as parlamentares es- I

eãvea s e, com as ao , o pr-ôpr-ao pazLamerrtar-a.smo , Se a pr-âtn.ce ele1.toral!

demc:m~trar ~sto, e ~ontr~bUl.r para a ~nvl.a~l.l~zação do par-Larnerrt.ar-a s ,I

mo, nao sera necess am.o mudar a cons t r 'tu rçeo , mas apenas a Le i, com

plernantar, para se adotar o modelo e Lea tora1 neces s ãcao e cabível p~

ra a va ab a Laaaçâo do s a.et.ema de governo.

Em segundo lugar, deve-se ter em conta que o p'ro j etio da co-I
nu s sâo de s i.s temat i aeçêo prevê que emendas constit.ucaonaa.s exaqa.cão

o voto de 2/3 da Câmara e do Senado, para que s e j am aprovadas. Adota~

do-se a fórmula de de f a.na r- o s a.st.ema e Lea t.cza L através de Lea comp1e~
mentar, que eXl.ge apenas maa.oz-a.a absoluta, abrem-se pez-apec't a'va s para

que o método de escolha dos deputados possa ser adaptado ãs cont~JT&ª-n

cias do País, com mua tic maaox Eac a La.dade do que sujeaeanõo-o ja muda

ças no texto constatucional. '

Não pretendemos adotar especaãa.camerrta nem o s a.stiema maJor1.

t.âr-i.o , através do voto da.s tir-a.tiaL, nem o aas t.ema pr-opo.rcrcnaL, nem o

s a.s tiema ma.sto , mas apenas dea.xaz pr-eva.et.a na conscat.ua.çâo , a oport,!!

nidade de que a Leqa.s Latiur-a or-danâr-La venha a xeaLaaar qualquer de~

sas opções, sem auj eat.â-ü.a ao texto corrs tn.tiuca.onaL, As razões J..nst,!

tiuca.onaaa para que se adote esta fórmulà são ôbva.aa e ancorreescâ

veas e eva.t.az' o amobaLfamo , a cca.se e a c r a.s t.a Laaaçâo de um aastema

cujo sucesso depende menos de fórmulas completas, acabadas e fecha

das, do que da pxã t i.ca e da expera.ênca.a po.l I tia ca que só o tempd po

derá adequar d. neaLa.dade do País.

quanto uma eventual emenda futura exaç.í.z-ã , a prevalecer o texto do:

p'ro j e t.o , o mfriamo de doa s terços de cada uma das Casas do Congresso.

SUBSTITUA-SE o ART. 74. ~ 29, PELO SEGUINTE,

§ 29 - A nronosta será d.í.actrtia.da e votada em cada Casa ,em dois

turnos, coneaôerenôo-ae aprovada '!uando obtiver, em ambos, 2.~ ~

maior1a absoluta dos~ membros.

r;-r-------------UXTO/JUSTIFleAciO ~

r
EMENDA 2P01114·4
tJ GUILHERME PALMEIRA -----=--------,1 L';;~-:J

t: V( 1- ]: ,j:r~I;/~MISdO/lUBCOMISSÃO ~ ~m-;~;mJ

r
EMENDA
tJ

SUPRIMAM-SE, EM CONSEQU~NCIA, O ART. 39 E SEUS PARÂGRAFOS.

parágrafo Iina.co - Nessa mesma data, o Pr'ea a.dentie da RepfibLa.ca

nomeará o PrJ.1T'eJ.ro-MJ.nJ.stro, observando-se os pxocedamerrt.oa constan

tes dos arts. 102 e aequa.nties ,

r;-r-------------TtxTOIJUST.'.c.ç i o,- - - - ---,

Art. 29 - As ô i spoe rções referentes ao aastema de coverno en

trarão em vaqox no da a 19 de j anea.xc de 1994.

SUBSTITUA-SE o ART. 29 DAS DISPOSICÔES GERAIS E TRANSITÓRIAS PELO S~

GUINTE:

3º - S2.tl isentos de tributos federais, estaciJais e llUlicipais, as opera

ções de transferência dos imóveis desapropriados para fins de Refo!.

ma Agrária.

Visa a presente emenda, no tocante ao "caput", resç.ardar o direito do ex 
propriado, no sentido de asseçrrar-Ihe una indenização pelo justo valor do seu

imóveL

Em relação ao Parágrafo 3º, pretende-se colocar a salvo de qualQJ8r tribut~

ção as operações de transferência dos imóveis desapropriados para fins de Refor

ma Agrát'ia.

JUSTIFICAÇIlO

EMENDA
tJ

r

A amp.Lant açâo do pa r Lament.ara.smo no nras i t ou se fará progre~I
s i.ve e pa~lat~namente, ou não se fará. E: ar-rea Las t.a determinar sua J

ampLant.açâo a par-t.i r de 15 de março de 1988, data em que não se pode!

assegurar, sequer, se a nova Const a tuf.çâo terá a ado promulgada ou

não. Pretender por sua vez que o sucessor do nres rôenee Sarney goveE

ne Já sob esse s i s tema é condená-lo ã revogação. A revogação do par

Lamerrce.ra smo passará a ser, fatalmente, o maa.s relevante tema da su

cessão pr-es adencaaj, que se desencadeará Já a pa r c ar deste ano, se o

mandato do atual Pz esa.ctent.e e fe t a.vamerrt.e for de quatro anos, como d~

eerrmna o art. 49 das dl.sposJ,.ções gera1.5 e tirans i.tiôra as do proj et.o ,

Que poder se confrontará com o de um Preea.den t e da RepúbLaca e Leato

com um mLnamo de 40 nu.Lhóea de votos que tenha f e atio da restauração

do presaôencaa l.r.erno o foco de sua campanha? Es carIemos , no mfrumo ,

cru.ando condaçôea para se z eeda.tiar- no País o epdsôô ro de 1962, quan

do pressões polít~cas e mâ La caz'ea , desencadeadas a paz-c.rr- da Pres1.

dênoa.a da RepíibLa.ca , Ea zez-am com que o Congresso aoe atasse a ampos a-.

I
ção e um pj.ebascato que o pr-ôprao Ato Ada.ca.onaL de 1961 pxeva.a que I
fosse z eaLa.zado em 1965.

Estabelecendo-se a vr.qêncr.a do s r.s trema parlctmentar de governo

para a data da posse do sucessor do pr-ôxano Pz eaa.derrtre , não só se

terão agravado os males do presí.dencaa.La.smo bras i Iea.ro , tornando a.n
vrtévej. sua revogação, corno também, pr-eva.s t;o com tal ancecedêncae ,

na nçuêm, por maxor que seJa a sua Leçat mu.dede popular, poderá ale-O

gar que Eo.i. e Lea to para governar sob outro saseeme .,

Parece-nos que é um ato de xeaLa.smo po LLti.co dea.xar- cons a.q-'

nado na constutuance o dese jo desta AaaembLêa.a de mudar o. s i.s eeme

de governo, tornando expf.fca.t.e , para um futuro pr-ôxamo , a data de

sua va.qêncã e , O que se poderá alegar é que a qualquer tempo, nesse .

• per-Iodo , se poderá mudar o texto cona'ta.truc i.onaL, Isto, porém, pOde-!

rá ser feito, tanto agora, quanto depo i s , Com a da fe rença de que I
agora necessitamos do voto de metade maa.s ut'l dos const a.buant.es , en- I
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2POl116-1
'"'''---------.J ~·F"L'''~
e/jIR/(fl);"f1 . CJ:: ~

l. 1... Jornada de trabalho de turno de 8 horas é per ãea.tan-ent;e COI"p~

tivel COT'l o ser humano , tanto que é adotada ern todo o mundo, com s,!!

cesso. Ela representa uma mêd La de 42 horas aemarraas , no caso de

uso de 4 aqua.pea para cobr.i r os 3 turnos de 8 horas d.í âr i os (l turno

de folga), o que pode ser ver i ãacaõo azu. 'tme t.a camentie ,

JUSTIFICATIVA

Jornada normal rnâxama de oa to horas para o trabalho z'eaLa aado em

turnos an rnt.errupt.oa de revezamento.

2. O ar-ren jo do número de da a s para o t;abalho nos turnos da manhã, r

C~2. tarde e da no a te pezma te o e s t abeLe carrerrt.o de folgas adequadas ao

lazer dos empregados.

Para qerar recursos adl.cl.onaJ.s cue nerrru,tarn. o

pagamento r-e Latn.vo à aeuaã i aecâo do dêba to é l.ndl.snensável que

as dotacões destJ.nadas aos nacramentos de precatórios ae j am a
crescl.das· por uma parcela do excesso de arrecadacão.

Releva sal~entar que os dêbr.Eca Judicia~s dos c!

dadâos e das Empresas rrr a.vadaa são corr i ...era.doa e a t.uaLa aadoa até

a data do e fe-t a'vc naaamento.
Não se j us tia f a.ce i.ns tia tUJ r em favor das pessoas

.Jur fd acas de Da r e a.tio PfibLacc , pr-avaLêqao odaoao , exatamente em

preJuízo dos menos afortunados.

~lENDA SUBSTITUTIVA AO INCISO XIII DO ART. 70 DO PROJETO DE CONSTITQ

IÇÃO (A)

~-_---_-------TEXTOIJ1I5T'FICACiiO-------------,

r
,EMENDA

JUSTIFICATIVA

o prcje'to exa.qe "quoz'um" de 2/3 dos membros de cada Casa do

Congresso, para a reforma da conseacuaçãc • A exaçêncae cont.r-a.bua para

o amob i.La.smo a.ns ta.tiuca.ona l, do País I dlfl.culta as soluções Jurídlcas

para as orases polímcas e não se a j us t a às ccnt.açêncaas m s tôrrcee

, nem aos precedentes cons t a 't uc i cna as v rçences , I

i Doa s terços era o "quorum" exaqado pela Emenda constl.tuC1.0ral!

r nc 1/69, quando, em março de 1977 I o então Pr-e s a.derrt.e Ernesto GelS';!l

; se VlU na cont i nçêncaa de mudar o texto da cons t i cui.çâo , para que P_-I
; desse operar a abertura po'l.Lt i.ce a que se propôs quando a s aunu.u o g::-

verno . Todos nos lembramos de que, não da.apondc a Arena dessa ma i.o r aa

a meda.de só se t.oxnaz-a.a possível com a par-t i.c i.paçãc do MDB que se re

cusou a aprovar a p.ro j etiada reforma do .ruda c a ârao , Ln i.c a atn.va com q.re

o governo testou as dí spos i.çôes opos a cacru.stias para a futura Emenda

Conat i.truca.onaL nç 11/78, que revogou os Atos rns t a tuc.ionaa.s , pôs f~m

ao reg'l:me de exceção vaçerrce no Pais desde dezembro de 1968,e restao~

Leceu o Es tado de Dar ea to.

Jmpos aa.b a.Latado de eeeeavar a grande reforma I não lhe restou

outra a Ltier-na t.a.va senão a de valer-se dos poderes que lhe confe r a a o

AI-5, colocando em recesso o Leqas LatiLvo e outorgando a reforma atra

vés do chamado "pacote de Abr~l". Tornou-se célebre nessa ccas rêc a
adve r t.ênc i a que fez o Pz eaa.derrt.e sobre a "da tadura das nu.nor-ias v, E.ê.1

sa a razão par que não se torna corrvena.entie ãmpoas aba.Latar o mea.s
pensãvel "aqa.oz-namerrco" do texto cons t a truca.oneL, através da axaçên

cia do "quorum" de 2/3 para a aprovação de emendas.

Não devemos esquecer, por outro lado, os enaa.namerrt.os de no~

sa prôpr-aa expez'Lênoaa , A Carta RepubLa cana de 1891 exa.qaa também o

voto de 2/3 das duas Casas do Congresso, em três turnos de da.scueaâo .

Durante 40 anos de vl.gêncl.a, a cons t i.tuaçâc fo~ emendada apenas uma

Iina.ca vez, e aa.nda a as am apenas 4 anos antes de ser derrogada pela

Revolução de 30. Naa s s âbao , o texto conaüa tiucLone.L de 46 pr-evaa d,!!

as hipóteses: a) aprovação por doa.a terços das duas Casas, numa mes

ma sessão Leç i.s Latava , ou b) mei.or-aa absoluta das duas Casas, em ê_- I

as sessões Leça.s La t i.vas consecut i.vaa , Com as sc , entre 1950 e 1963, i
jl a atio é, em 13 anos de v i.çênca.a , fol. possível aprovar 6 emendas cor-s-c ]

:: 't a truc i ona a s , promovendo-se a moderna zaçêo e a adaptação do texto p=~,

'\ mulgado em 46. \
) l ~

=-------------TEXTOIJlIST1FlC.lCiO -,

3. A transformação da Jornada de 8 para 6 horas acarretaria, no I"!.

namo , um aumen t.o desnacess âr i.o de 20% do quadro de pessoal (no caso

de 5 turnos), com pagamento ada c.i.onaL de horas extras e Jornada sem~

nal de 33,6 horas. No caso do e s t abeLecamentio de 6 turnos em mau

apz'ovea tarnento de pessoal, com elevada oci oaa.dade , além do aumenbo ,

nesse caso, de 33% no eeee.avc de empregados. ~, portanto) UI"'.a prª

tia ca pouco recomendada, pr-anca.paj.nent.e para um País que p.reca s a cre!

cer com aumento da eri.caência e pz-odu't.i.va.dade , ao anvês de z-eduz i r

as Jornadas, dl. va.dxndo , pelos, a capacidade de. valor de r-er-unar-açjio

para cada empregado, com o objet.avo , apenas aparente, de cri.ar mai s

empregos (que na verdade escar í an se transformando em sub-empregos) .

//

2P01115-2 lO..

-----------,
GUILHERME PALMEIRA

EMENDA AO ART. 122

EMENDA
r

I

I
i
I
I,

ART. 122 ••••••••••••••••••••••••••

19 - ~ obrinatór1.a a inclusão, no orçamento das errca.dadea de

dd.r'e.i.tio oúblico, de verba necessãrre ao eacaneneo dos

seus dêbatos constantes de or-ecetôraos juda.caâr-r.os , apr!:.

sentados até 19 de julho. O pagamento far-se-á obr~oat~

z-a.ament;e até o final do exer c.Ica.o secuarree , abuaLa aaôos

os valores até a data do e reeavc paçamenco ,

29

§ 39 - Para os efel.tos prevas cos no parTagrafo 19 deste ar-taqo ,

aer-ibuix-ee-é às dotações or-çemerrt âr-aes pr-ôpraas , par-t.e

proporcl.onal resultante do exesso da arrecadação ver~f~

cado no exercícl.o.

4. O esquema de turnos de 8 horas hoj e pz-atia.cado pezma te revezamen,

to informal para almoço dos operadores, a menos no caso de estar h~

vendo uma ame.rçênca a em horário coincidente. Lembre-se que o trab,!

lho normal em turno é de vigiar apa~elhos, máquinas e a.ns t rumenbos

que f unci.onam aueomae i camenee .

5. Não há registro da prâtn.ce do turno de se i s horas em países .lndu.§.

t r r ají.aados , parecendo-nos que, no caso bza s í.Le a.z'o , de economia ~

mergente, deve ser despertada a oonscc ênca a dos trabalhadores para

a neceasa.dade de UPl rnaa.or esforço, que resulte em de ca s ava cont:t'l.bU!.

ção para o de"senvolvl.mento nacional.

6. Os arranJos adPl~nl.strativos necessárl.os ã mudança l.mp11carl.arn,t~

béM, em sérJ.as dl.fl.culdades, tal.S COJTlO:

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 6.1. elevação do' número de rotl.nas e procedl.mentos para trocas de

turnos, pela crl.ação de UJT1. novo turno;

Rá necess~dade de eV1.tar a eternl'Z.acão dos 'Or~

catórl.os, bem como de assequrar ao cl.dadão credor a satisfacão

pl;na.do-seu dl.rel.to.

6.2. maior quan.tl.dade de deslocarnent,os para o local de trabalhO

nele próprl.O, ~mplicando l.SSO em elevação de custos de transporte

e

e I
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lIArt. 182 ---------...------------------------------------

L , I

em meaores x ueooe de acr.den t.e s de percurso, sendo ampor-tent.e ass2n2.

lar que alguns desses deslocamentos ocorrer-aem em plena madrugada: e

r-r amearo , por tratar-se de ampoatio estadual a.nca.dâ.ndo

sobre um serv~ço piibLa co federal.

Segundo, porque tratando-se de imposto que só ~nc1.d~rá

na operação f1.nal de da s tiz-z.buaçâo de enez-qz.a elétrica, irá pz-eva.Ie

gl.ar 08 Estados r1.COS, grandes oonaurru.doxea de e Let.r-a.ca.dade , em pr~

Juizo dos Estados maa s pobres, anct.usave daqueles nos quaas estão s~

tuadas as fontes de enez-qaa ,

Apesar da pxopxa.edade e das vantagens da manutenção do

lmposto ümco sobre Energia Elétr~ca, o SUbSt1tUt1VO da cceussâo de

s i seemeta.aeçâo não o contemplou e em seu lugar estabelece a cobra.=:.

ça do reM, CUJa ancãdênca.a , no caso, não se ] usti.fica por fortes r~

zôes ,

compoer.çjio dos demaa.a fundos neces s âzu.oa ao deaenvoLvamentio de proJ~ I
tos a cargo ou de arrteres se das tres esferas aônu.m.atc-atn.vas , em s~

tor câeacc da econonu e corno é o da energia elétrica.
EMbora a proposta contemple o Imposto üna.co sobre Ene!.

9ia Eletr1.ca, tal corno conceba.do na constrí.tnn.çâo de 1946, a Emenda

é maa.e generosa na f1.xação da parcela atrl.buida aos Estados, DJ.str!,

to Federal e Munl.cipl.os que de 60% passa para 80%.

A exr.et.ênca.a do amposco íiru.co sobre energia eãêeraea eo!

p Laca , em grande parte, o desenvolvarnerrt.c cbt.ado , pelo setor de eneE

91.a eLêtir-i.ce , cu j o p.Lane j amentio a longo prazo, só pode ser concebido

medaanee a certeza do aporte de recursos f1.rtnes no futuro.

Ora, o Imposto Oru.co sobre Energl.a Elétr1.ca, instJ.tuíd::

pela consea.euaçêc de 1946, conata.cua arnpor-tiarrt.e fonte de f1nanC1.ameE,

to dos Pr-o j et.os do Setor Blétr1.co, p01.S seu z-eqame Juridl.co pernute

a va.ncuLaçâo da rece1.ta, anctusave das parcelas de'atn.nadaa aos E:st~

dos, que as ap La.cam por força da Lei nas empresas estaduaJ.s eletrl.c~

dade.

2POll t?--9-----_.
J
w-"P"F"L'~

CHRISTOVAM CHIARADIA ~ J

6.3. poss a.ba La dade de an adept.açâo dos empregados, pelas razões ac!.

ma expostas e eventualmente por outras, ao novo regJ.me.

7. Por isso mesmo, a sistema atualmente utill.zado, de turnos de 8 (o.!.

to) horas tem se mostrado eficiente, além de favorecer, de forma ef~

tiva, ao empregado, face ao pagamento das correspondentes horas e~

Ez ae ,

Acrescente-se ao artJ.go 1B2, titulo VII, capítulo I, do

Sistema 'rr-abuuârLo , seção III, o a cem VIII, com a seçuant;e redação:

VIII - "geração, ampor-t.açâo , trranenusaâo s da s t.r-abua ção ou

consumo de enerqaa eLêtraca , ampos to que l.ncl.dl.rá uma só vez sobre

qualquer dessas cpe.rações excluída a mcaõência de outro tnbuto sobre elas."

Acrescente-se ao artl.go 188, o item lI!, com a seçuant,e

= TEXTO/JUSTIFICAÇi.O__~ _.

IMPOSTO UNICO SOBRE ENERGIA ELtTRICA

E..'lENDA ADITIVA

EMENDA
t:

r

redação:

11111 - do produto da arrecadação do ampos t;o úna.co sobre

energ1.a etêtmca, cc.tenta FOr cento aos Estados, D1.strl.to Federal e ~!unJ.cipios.

Acrescente-se, ao mesmo artJ.go 188, o § 49, com a segu1.!!.

te redação:

"§ 49 - A entrega dos recursos de que trata o 1.tem lI!

será efetuada nos termos da Le a, complementar, que poderá da apoz s9,.

bre a forma e os Ea.ns da apll.cação, e estabe lecerá os crieêr-aos da

da.s trra.bua.çâo pr-opcxcaonaa.s ã superficie, população, produção e cons,!!.

mo, aõ i.ca.onando-ee , quando couber, quota oompenaatiôr-a.a da área 1.nu!!.

dada pelos reservatórl.os."

Altere-se o a'tem rI!, do a.rtJ.ga 196 que passará a ter a aeçuant;e

redação:
"Art. 196 ----------------------------------------------

IV - V1.n~ulação de receita de ampos toa a órgão, fundo

ou despesa, ressalvados o ampoatio menca.onadc no 1.nc1.SO VIII do art~

go 182, a repartição do produto da arrecadação dos amposcos a que se

referem os artigos 187 e 188, a deata.naçâo dos recursos para manute!!,

ção e desenvolvimento do enaa.no , como debeznu.nado pelo az-t.a.qo 245,

e a peeecaçâo" de garantias às operações de crédito por antecipação

de receita a que se refere o artigo 194, § 69, Ii

Exclua-se, em conaequênc.í.a , a expressão ." e energ1a el-ª.

t.race" do Artigo 184, § lO, 11, b, e do § 11 do mesmo artigo.

Sua eâ munaçâo não convém ao PaIs, eis que irá ocasi,2,

nar profundas repercussões na situação econômica das empresas conce.§.

s.í.onâzuas de eletricidade, de dJ.ficil ou impossível equacionamento •

As obras em andamento e as proJetadas, para manter os s.i.eeemas el~

trra coa em Funoa.onernerrco e para atender a demanda futura, dependem de

recursos ansta,tuc1.ona1.s assegurados, de modo a peznu,tl.r às empresas

do setor a obtenção de recursos eô í.ctonais de fontes aneernee e e~

ternas.

As erepr-eaas estaduais de energia eâêcxaca , além de ass~

gurarem sua contrapartJ.da de recursos com as r-eoea tiaa- do Imposto On.!

co, utn.La.zam tiaas menos corno çarent.aa nos contratos de f~nanciamento

que celebram. No caso das pequenas e mêdaas empresas, dos Estados

do Norte, NOrdeste e Centro-Oeste, os recursos do I'nlposto ünaco Con~

t.a euem a únaoa fonte a.rrs ta.truca.onaL de que dispõem, representando sua

extnnçâo a parel a aaçâo ameda at.a dos programas de manutenção e expa!!,

são de suas instalações e, a mêda,o prazo, sua falência.

Serão integrados nos 'quadros de pessoal dos órgãos da administr~

ção direta o.u indireta da União. Estados ou Munic!pios. em carreira
especial e em extinção, os trabalhadores que atualmente lhes prest.am
serviços através. do inst1 tuto de locação ou outras formas de interme
diação remunerada de·mão-de-obra permanente, desde que à data de prom~l

gação da ConstituiçãlJ c.ontem, pelo menos, 2 anos de serviços ininte~

ruptas em úm mesmo órgão.

JUSTIFICATIVA

A cobranca de ampcs t;c sobre ener-qa.a e rêexace na forma

de tributação única pela União, com distr~bu~ção de parte do prodE.

to da arrecadação aos Estad6s e mina c Ipa.os , s i.çna f i cou amport.ant;e ~

quista no campo do 01.rel. to Tr1.bután.o.

Sem pr-e ju'íao da par-tn.capeçâo das esferas Estadual e Mo!:

m.ca.paj, na xeepectu.va ""Pce1.ta tr1butárl.a estabeleceu-se, em relação

a esse ampoeco , tenr~" em- vas t.a seu campo de dn ca.dênca.a - serv1ços p§.

b11.cOS prestados sob r..L.g1do controle da Un1.ão, em reg1.me de conce.§.

são - uma técn1ca fiscal econôml.ca e ef1.ciente, simpl1.f1cadora de

ativJ.dades e ao mesmo-tempo eq~ân1.me e racJ..onal na d1.strl.bU1.ção dos

benefic1os.

Por outro lado a apll.cação vinculada dos ·recursos arr~

cadados assegura a contrapartl.da da Un1.ão, Estado.s e Municip1.os ne

EMENDA 2POll18-7
tJ DEPUTADD LUIZ SALDMAD E ~~;"R-D-S=---------------,

rnc iua-se nas Disposiç~es Transitórias t onde couber:

w-""""~
c.....epr ~J
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DE~. LUIZ SALOMAD

EMENDA
tJ

r

Iric Iua r ar t í qo no Título VII d2 Ordem Ecoriôru ca e r inance í ra r

r;,- TUTOIJUSTlrIC4çÃO _

A submissão da futura Consti tu i ção à consulta popular s í qrn f i ca

o r econhecmento da soberania popular, em cujo nome devem apa r os con~

t r tuintes.

O poder constituinte àriginário está no povo. Os poderes conferi

dos aos mandatários tem uma clara limitação - a vontade dos mandantes.

Os mandatários - conat r t umtes não podem decLdar contra a vontad
e os mteresses dos mandantes, sob pena de se c r iarem cundi.ções obje
t i vas para uma grave crise ms t í tucaonaL,

) Os const r t umtes devem ter a hunu Ldade de reconhecer que ao ela-
l bcrer a Consti tu i ção não podem se sobrepor à vontade do povo _ fonte

i'llegítima do poder po Lf t i co
1 Manlfestar-se sobre a Cons t r tu rçãn que irá reger os seus desti-
~ nos é o maas demcc r á t rco dos di r e r t os de qualquer povo Livre .

:\ Cnns t a t u.rção subme t i da a p Leba sc i t o é constituição respeitada, é
1 consti t.u a ç ão obedecida.

Uma cons t r turção não referendada pela v orrt ade popular está suje.!

ta à contestação, sobretudo se for resultante de processos ilegítlmos

promovidos por maiorias c i rcuns t anc i a í a e não r epres entat rvas da soe..!
edade como um todo.

As maas mais modernas ccns t í tuações do Ocidente - da Espanha e de
Portugal - foram referendadas pelo povo.

Se o povo r e j e.l t er o trabalho dos cons t i ru í nt e s , se a const a t u i ;

ção não atender aos desejos do povo, a Assembléia Naclonal Constltui!!.
te deve ser da s so LvLda e convocadas novas eleições, P01S teremos fru!
tado a vontade popular.

Pl(NAI'1I0/CO~ISSÃo/$UBCOIl19s.iO--------_

PPtMaN.:.ot:.

A de l.abe r ação da Comissão de Sa st emat az ação no sent.a do de ve:lar

a Lntermedaação remwnerada de mão-de-obra permanente, nas suas var i a

;das formas, f 01 oportuna e corresponde a uma necessidade sue aaL,

O desenvolvimento do cap i t al i smo no Brasil, em seus aspectos mais

desumanos, ror jou essa forma de sabre-exploração dos trabalhadores, ~

través da qual os intermediárlos se apropriam de parcela exp r es s ava

dos gastos com a remuneração da força de trabalho

Tal situação é par t rcul arment e grave nos órgãos púbâ i cos , da ad

,ministração direta e mdrreta , da União, das Estados e Municípios, a
tingidos por proibições cegas e generallzadasde contratação de pessoal

e pela não realização de concursos púb l acus , Para burlar essas l~m~t.§!.

ções indistintas, o que às vezes é imperioso, os admru s t rador-e s pú

blicos muitas vezes recorrem às empresas de ~diação de mão-ríe-p

bra, sempre com ~ justificat~e Q'Srverviços se~m temporários

De fato, porém, essas situações se c r í s t aLazam por vár i os meses e até

anos, colocando essas entidades em situação ar requl ar frente à Justiça
do Trabalho e aos Tr Ibuna i s de Contas.

A partir desse quadro tem-se criado esquemas empresariais de in

termediação de mão-de-obra que se apropriam muitas vezes de valor su

perior ao que é pagoaos prépr.ics trabalhadores in::ilretamente contratados.
-Por essas razões cumpre corrigir a s a tuação de rmLhar e s de pes

soas que prestam serviços ao Estado, em seus vários n í ve r s , a um cus

to super ror ao necessário, integrando-as a quadro de ca r re a r a especial

~ em extinção, desde que coritara , pelo menos, 2 anos de se r v i çcs Iru n

terruptos em um mesmo órgão, o que ca r ac t e r a za sobejamente o vínculo
empr eçat Ic ro permanente

JUSTIFICATIVA

~ TfXTO/JUSTlflC4ÇÃO-------- ---,

Incluam-se como Art~go ,Q e parágrafo no Ato das Daspcsaçõe s TIa!:!
sitórias e r mais os da spos í t ãvos seguintes:

lIArt. 19 - A presente ccnst i tuí ção entrará em vigor depois de!

provada em consulta plebiscitária a ser realizada 30 {t.ra.nt a ) dias a
pós a aprovação de sua redação final.

§ 1º - Na consulta pLeb í sc i t ér í e , a ser organizada pela Justiça

E~le~toral e precedida de campanha de esclarecimento com acesso .i qua La-.

tário dos par t i dcs representados na Assembléia Nacional Cons t í tu.rrit e ao

I
r á d ~ o e t e Lev i são , por uma hora drár í a , durante os 30 (t r mta) d i as que

ant ecederam o plebisci t o-, a popula~ão deverá -mani festar sua aprovação

ou r-ej e aç ão ao texto integral aprovado.

, § 2º - Se o texto da Cuns t i t ul ç ão for rejeitado pela maaor í a Sl~

!Ples dos eleitores, a Assembléia Nacional cons t i t.urot e será da s s oLvada
le convoce:las e í e i ções em 90 (noventa) :lias para uma Assembléia Naclol1al

IConsti tui ote exclusiva.

JUSTIFICATIVA

A pos s í.tiaLi oade de a futura const i turção a ser submetida a ple

bLsc i t.o está expressamente prevista no art. 61 do Regimento j nt e rnoc de
I Assembléia Nacl'onal Cons t a't.uí ht e . ' - I I

O í ns t r tut o do pLebasc i t o , que tem sua or i çem no üi r e i t o Roma-no,

'não e estranho 'a nosso direltó 'ccnst atuc lorrat . A const i turção de 1946

O previa para a criação de novos Estados e· em 1962 f 01 realizada uma
cbn~últa pLeba sc r t é r i a , por força do d i spos t o no art. 22 do Ato Adicl.!?,

nal (Emen::la Constitucional n9 4), quando o povo dac ídru por termo à e~

periência parlamentarista, Lrrtroduz i da após a renúncia do Pr es i dente

Jânio Quadros.

Art. - Fica vedada a emissão de ações ao portador.
I

§ 1º - A Le a estabelecerá prazos, forma e requrs i t os , para a c0!:!j
versão em ncmfnatavas , das ações endossáveis em branco e ações ao p0E.;
tador emitidas at é a data de promulgação des coost i tuí çso . I

§ 2º - Esgotados os prazos fixados em lei para a conversão de que:
trata o § 19 deste artigo, as ações endossáveis em branco e ações ao;

portador não poderão mais ser negociadas em bolsas de valores. !

JUSTIFICATIVA

Um dos obstáculos à implantação da jus t i çe fiscal em nosso Pais I
I

r e s i de na ex i s t ênc i a da ações ao portador e de ações endo s s âve as em .

branco. A pretexto de f'ac i Lat ar as neqcc i açõe s com ações no mercado i
de capitais, essa modalidade de emissão de capital oerou t e vsoneçar I
informações sobre o pat r í.nõn;u das pessoas fí51cas e sobre os ganhos:

de cap í t al na compra e venda de s ses papé i s , bem como impede a mcí - 'I

dênc í a do r mpos t o ptogressivo sobre a renda p r overu.ent es de divlde.!:~

dos dí.s t r ãbu i do s . 11

I: evidente que as ações ao portador não são necessários ao fun-

c i ooement o operacional do me'rcado de cap Lt aa s . Primeiro, porque es I

bolsas bras í Le i r as operam ações nominativas com igual 8g1111a:1e se-l
gundo, porque o mercado norte-americano de ações, o maas deSenvo!vi-!
do dentre todos os países capitalistas, s ampI esmen t e veda a transa-\
ção com ações ao portadar, -mexí s t í.ndo também a figura do endosso em

bran~~~ outro lado, a evolução dos registros ·con.tâbe~s: em computadS!.j
res viabili~ou a rápida transferência desses papéis de um pará oU,tr

t i tuí ar , em caso de negociação, assim como propiciou a criação da ~

ção escrI tura-l, isto é, a e l.ãmi nação física da cautela, do papel r.!:.

presentativo ~a parcela de cap í t al .
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fonte.

,.".- TtxTO/~USTIFICACill __,

A composição classista nos órgãos traba

Ltu s t es do Poder Judiclário, de há muito, requer aperfeiçoa

mento DO âmbito da scc i edade plenamente democrática.

JUSTIFICA AO

o acréscimo, neste ato sugerido, indubit~

ve Iment.e , dará mai cr realce e c r edib i Lí daoe ao Juiz Cl as s r s t a

que legltlmado pela base) exercerá o cargo com dignldade e de.§.

cortina.

A medida evitará, ainda, que o instituto do

vocalato seja desfigurado, a tal ponto de constituir-se, em

tempos hodrernos , em valhacouto de Upelegos ll e de dirigentes sin

dicais Que nada representam no âmbito de suas respectivas categ.Q.

r a as pr-of'Ls s Lona i s ou econônucas .

r
tS~";"'~

WI;~AiJ
.;;e.e l1.. M..vo 'Lt"A~IO/CCU'llssio/sUPCIlI,lIssio

2POl121-7
'"""----~

DEPUTADO LUIZ SALOMAO _J

No nomerrt o em que se torna maas Importante a dent a fICar os dete~

t ores do capital social das socieda:les anõruma s , para fIns de reco

nnec.cnent o de seu controle, é absurda a e xi s t ênc í a de ações or ddné-.

r i as ao portador. A lei das Soc í edade s Anônimas Já lhes r e t i r ou In

ClUSIve o dIreito de voto nas de Labe r açõe s de assembléia, ou seja I

prat Icament e converteu-as em títulos de c r éd i to.

Por t odas essas r az õe s I só resta às ações ao po r t ado r e s s a fu"

ção neno r no mercado de c ap r t a i s : absorver poupanças que que z r am se

eoccbr i r do anonImato, s e j a em virtude de origem :Iiscutível, seJao,!

ra fl"S de scnegação de an f'ur maçfie s ou Limi t açãc ::la t r j hut aç ãc r-s

EMENDA

r

Ad~ tar, como §2 Q do Art. 236 (renumerando-se para §3º o atual

§2º do Pr o je t a da Com1ssão de S1stematizaçãoÀ o seguwte:

§2º - No cáloulo da renda mensal dos benefícios de prestação co~

tinuada serão considerados os valores reais dos salários de

contribuição dos trabalhadores.

DEPUTADO DSWALDO ALMEIDA

= --'-_PLEIl.l.1I1o/eolllSsio/SUBClllollSSiO-;--- ---,

PLENARIO

JUSTIFICATIVA
=- TUTO/~uStIF'CAÇ;,O- ---,

Acrescente- ao art. 140 do ProJeto de

,.".- TEll.TO/JUs.. 'ncAçill- ,

A anf'ormaç ão é um fator fundamental para agilizar o pr.Q.
cessa de tomada de decisões. Os ar qcãvqs públicos, que visam o

apo.i c ao desenvolvimento cultural do país, devem çarant r r ao cl
dadão o exerc í c í o do princípio democr ãt i co de consulta às info,!

mações produzidas pelo Estado Estes arquivos são instituições
vol tadas para a preservação e o uso social do patrimõnio docume~

tal, sendo que, em nosso país, apenas 10% deste patrimânio enco~

tra-se sob a guarda dos arquivos públicos, uma vez que a prod!::!.

ção documental do Estado não é, como deveria ser, transferida

sistematicamente a essas Lnst i tuãções ,

Seria, portanto, mui t o relevante que a nova Constituição
garantisse o p r r.ncIpLn de acesso às informações governamentais

como parte do exercício da cidadania, e estabelecesse os nortea
mentes básicos da administração pública a esse respeito. -

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 44 do Projeto, o seguinte parágrafo:

dever da ndmí.m st ração Pública a gestão das info.!:.

mações governamentals de modo a assegurar O seu ace!

so aos indivíduos".

r
Canst i tui ate DORETO CAMpANJlfU

Há uma evidente preocupação dos sr s , Const! tuintes em se fazer
justiça com os segurados da Prev roênc í e Social, que são esbulhados nos

cálculos do valor do s aLâr ac -bene f'Lc i o de prestação corrt r nuada ,
Assim, as emendas apresentadas para se assegurar a aposentadorla

.pelo valor anteqra I do s a Lár ac de corrt r Lhui ç ãc expressam exatamente I
essa preocupação

Ocorre que o cerne da questão da anjus t rça que ora se comete e~ I

tá na s í e temé t rca subestlmativa dos s aI ar i cs de C?ntrlbulçãO r e re reg I
tes aos úl t amcs 12 meses que não são corrigidos, mesmo num pe r Icür de '

violenta anf'Laçãn , como acorre ho je ,

E tal rn jus t a ça não se dá apenas em relação à aposentadoria por
tempo de se rv i ç o , mas também em relação às pensões, aux f Lacs d,oença,

reclusão, etc.
Por conse qumte , impõem-se a aprovação da presente proposta ..

EMENDA,
P

r

c~onstltulÇão (A) elaborado pela üonu.saão de Sa s t.emat Lza-.

ção , 9 seçumte r
OEPUTADO OSWALDO ALMEIDA

Art. 1-40 - Os JUJ,zes ClaSslstasv :ãfl1 todas PLENARIO,

. . . ~ .
as inst-âncias, terão suplentes e mandatos de tr-ês ~n~s, per-

mitida uma recondu~ão, E SERAO ELELTO§,'POR VOTO DiRETO E ES

CRUTINUí SECRETO, PELA MAIORIA ABSOLOTA DDS ASSOCIADOS DA

ENTIDADE SINDICAL.

,.".--'-~-'- ~_TEll.TO/~US.TIFICAÇio~--------_---__,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se a' expressão Ilprevidêncla ll ' 80 Art .. 178, inciso lI,

alínea c, que passa B ter a seguinte redação:'
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11 c) _ pa t r imôru o , renda ou serviços dos partidos politicos, l~

clusive suas fundações, das entidades s í ndi ca í s de trab2.
lhadores e das instituições de educação e de PREVIDENCIA

e ass i s t ênc í a s oc i al sem f ms lucrat!vos, observados os
r equí.s I tos da lei complementar".

JUSTIFICATIVA

DIante do quadro t ão drástico, a inclusão do Norte-FI.'.:!.

minense, na alínea C, nos parece das mais justas e urgentes rei!!,

v i nd i cações .

2POl126-8
----~~------.

TITUINTES PAlLD ROOERTO/BENEDICTO foIJNTElRO/GABRIEL GLERREIRlJ

§ 312 O Presidente da República nomeará, até 120 dias após resultado
favorável do plebiscito, o Governador "pro-tempare", ocorrendo a sua
posse, perante o Ministr.o da Justiça, ~a instalação do novo Estado.

§ 212 ~ Caso a consulta popular seja favorável, o Estado do Tapajós est~

rã crIado , ocorrendo a sua instalação em 120 dias após,' na posse do

Governador "pro-tempore".

1- Na eleição de 15 de novembro de 1988, a Tribunal Regional Eleitora

do Pará, realizará consulta popular nos Municípios relacionados no pa

rágrafo abaixo, para a criação do Esfado do'Tapajós~ afim de desmembr

lo ?o Estado do Pará ~

§ 12 D Estado do Tapajós será formado pelos territórios dos Município

de Alenquer, Almeirim, Aveiro, Faro, Itaituba, JOruti, Monte-Alegre,
Óbidos, Oriximiná i Prainha e Santarém.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se onde couber nas Disposições Transitórias.

=--------'U••lIlotI:Olllssiotluleollllsio ,

PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CDNSTITUINTE

=-------------TUTOtJUSTI'IC4Ç4G---------------,

As Entidades Fechadas de Pr ev i dênc í a Privada atuam, em no~

se scc i edade cap í t a l a s t a democr ãt i ca , coma prev adênc a a compleme.!!

tar à do Estado, numa tentativa de assegurar uma aposentadoria

maas da qna aos trabalhadores hr as aLeLr os , Parece-nos um objetivo

amplamente jus t i ficável que, mui tos trabalhadores que ar am gara.!:!,

tir às suas f'am.íLa as uma v i da decente quando na .ína t av í dade , e~

pec i aLmerite num pais onde a pr ev i dênc i a scc i a I é reglda dentro
dos padrões mínimos de seguros,

As EntIdades Fechadas de Pr ev i dênc i a Privada são geridas a

partir das contr ãbu i ções de empregados e empregadores que, assE.

c i ados ao t r abaj ho , r e t i r am dele o benefício pr-ev Idenc a é r í o , As

aplicações feitas portanto, d/i recursos de uma Entidade de Pr~

vidência Privada representam tão somente o processo da produção

desse benefício previdencIário, que não nos parece, ccnsequerrte

mente, suscetível de tributação.
Julgamos a questão dentro da ótica da Justiça social, not!!

damente por se tratar de entadadea sem fins lucrativos,

2POl125-0 ~
----------,

DEPUTADD OSWALDD ALMEIDA

PLENARIO

= TExTot~IISTIFle4ç;;o----- ___,

EMENDA ADITIVA

§ 42 A partir "da posse até a instalação da Assembléia-Estadual Consti

tuinte, o Governador "pro-tempare" poderá legislar por trecee to-t.e t ,

Acrescente-se a expressão INorte_Fluminense" ao ar t i qo 188, inci

50 I, alínea C, que passa a ter a seguinte redação:

11 C três por cento, para ap Lacação em programas de financia-

menta, ao setor produ t avo das RegIões Norte, Nordeste,

Centro-Oeste e Norte-Fluminense, através de suas instituições f.!.
nanceiras de caráter regional, de acordo com os planos regionaIs
de desenvolvimento, na forma que a lei es t abeã ecer ;"

§ 59 O Governador e o Vice-Governador, a AssembléIa Estadual Consti

tuinte, os oi to Deputados Federais e os tês Senadores do ~Estado do

Tapajós serão eleitos no pleito que será realizado e. 1990 e empossa

dos na data .m:evista na Constituição Federal. . •

§ 62 Assembléia Estadual- Constituinte, composta de vinte e Quatro Oe

putados Estaduais, instalar-se-á no prazo previsto na Constituição Fe

deral sob a presidência do Presidenté do Tribunal Regional do Estado
do Pará e elaborará, no prazo de seis meses, .a Constituição do Estado

do Tapajós, transformándo-se em Assembléia' Legislativ~.

JUSTIFICATIVA

A inclusão do Norte-FlumInense às RegIões Norte, No'rdes

te e Centro-Deste se j us t í ficaria tão somente pelo fata da met2.
de da população rural se SItuar na faixa de baixa renda ,sendo que
essa mesma população que, em 1940, era de 514.000 t}abItantes em

14 municípios, baixou para 262.000 habitantes em 198D. Na Reglão

Norte-Fluminense, a população cresceu apenas 22,4%, em 46 anos.
<O garnde fluxo migrató;io, em especial para o Grande RIO e calc.'.:!.
lado em sete .a oito mil Jovens por ano na- faixa e t ãr i a de 20 a 29

• t· • .

anos, é a consequênc aa direta das condaçêes de vida aviltantes nessa
r'egIão .que tê.m na .at rvadade agrícola canav i e i re . e, na' pecuária sua~

fontes .bás í cas de recursos. EntDetanto., .a corroborar os fatos acl

ma, essa produção est.agnpu-~e nos ú l timos 10 anos: em 1977 a prE.

duçãn de cana chegou a 7.704. 44D toneladas para 7.578. 862 tonel~

das, em 1987; o açúcar foi de 9.812.649 sacos de 50 Kgs. em 1977
para 8.111.404 em 1987, Concorreram para essa si tueçãc c'aótica
também as nscLl ações climáticas: o índice pluviométrico da regi~o

é de 1. DDD mm/ano, com má distribuição e concentração em 4 meses.

§'72 A União antecipará receita, até o valor equivalente ~ a seiscentos

e .quarenta mil OTNs, para as despesas preliminares, que o Estado do

Tapajós ressacirá em dez anos, com quatro anos de carência.

§ 89 A capital do Estado do Tapaj6s será a cidadé de Santarém.

§ 92 Aplicam-se à criação e instalação do Estado do Tapajós, no que

couber, as normas disciplinares da divisão do Estado do Mato Grosso ..

JUSTIFICATIVA

A Amazônia é indubitavelmente o maior patrimônio do nosso País. Além
de seus 3,5 milhões de km2 de terras agricultáveis, detém um potencial de
mais de 120 milhões de quilowatts de energia hidrelétrica; uma rede hidrográ
fica invejável can a maior e mais bem distribuída navegabilidade fluvial nã
face do planeta; uma vasta e exuberante cobertura florestal que abnga o
mais fabuloso banco genético continental da terra; detém, ainda, quantldades
extraordinárias de recursos mineraí.s com as maiores reservas nacionais de
Ferro, Alumínió, Cobre, Estanho, Ouro e Manganês, além de outros bens igual
nente fundamentais, entre os quais o gás natural e o petróleo. Como se não
bastasse apresenta condições de habi tabilidade mconenaurevejrrente melhores
do que todas as autra~ grandes regiões do mmdo que ainda se encontram dispo
níveis, como a Sibéria, a Antartida,- as ilhas do extremo norte do Canadá, os
desertos da Austrálla e do norte da Afnca.



0416

- Geraldo Melo

ASSINATURAS

Rubem Branquinho

- Maria Lúcia

José Melo

- Narciso Mendes

68 - Siqueira Campos

69 - Manoel Moreira

70 - Osvaldo Sobrinho

71 - Délio Braz

72 - Sérgio Brito

73 Luis vaana Neto

74 - @ttomar PJ.nto

7S - Ronaldo CArvalho

~6 - Hélio Rosas

77 - Osmir Lima

78 - Jayme Santana

79 - Arnaldo Mart~ns

80 - Tadeu França

81 José Mauríc1.o

82 - Roberto Augusto

83 - Jorge Arbage

84 - Plín10 Martins

85 - Haroldo SabÓia

86 - Dom1ngos Juven1l

87 - Fausto Fernandes

88 - José Elias

89 - Nabor Júnior

90 - Vladimir PalmeJ.ra

121 - Gustavo Faria

122 - Júlio Campos

123 - Ubirata~ Sp1n.elli

124 - Joaquim Sucena

125 - Paulo Zarzur

126 - Geraldo Fleming

127 - Cardoso Alves

128 - Albano Franco

129 - Franc1~co Rollemberg

130 - Antônio Carlos Franco

131 - Djenal Gonçalves

132 - Acival Gomes

133 - José Elias Murad

134,.- Jalles Fontoura

135 - Afif Domingo~

1'!6 - Daso Coimbra

91 - Artur da Távola

92 - Sérgio Werneck

93 - Beth Azize

94 - José Car10s Sabóia

95 - Rose de Freitas

96 - Anna Maria Rattes

97 - Adolfo Ol1.veira

98 - José Maria Eymael i

99 - José Luiz de sá
100 - Bxpeda,to Machado

101 - Jonas PJ.nheiro

102 - .rnccêncac Oliveira

103 - Cássio Cunha Lima

104 - Almir Gabriel

105 - Doreto Campanari

106 Mário Covas

107 - Antônio Britto

108 - Pompeu de Souza

109 - vaceeee Bogo

110 - Walmor de Luca

111 - Ivo Lech

112 - Francisco Küster

113 - Severo Gomes

114 - Antonio Perosa

115 - José Lourenço

116 - R~cardo Fiúza

117 - Dionísio Hage

118 - Raquel Cândido

119 - Egídio Ferreira Lima,

120 - Raquel C~piber~be

61 -. José TeixeJ.ra

62 - Francisco CarneJ.ro

63

64

65

66

67

1 - Paulo Roberto

2 - Nyder Barbosa

3 - Silvio Abreu

4 - Chico Humberto

5 - Alércio Dias

6 - Gabriel GuerreJ.ro

7 - Ubiratan Aguiar

8 - Nelson Aguiar

9 - xntômo Câmara

10 - Osvaldo Bender

11 - Raimundo Rezende

12 -, Ruy Nedel

13 - NJ.1son GJ.bson

14 - Albérico Cordeiro

15 - Gastone RighJ.

16 - Eraldo TrJ.ndade

17 - João de Deus Antunes

18 - Amaury Müller

19 - Mário Lama

20 - Jofran FreJat

21 - Anní.bal Barcellos

22 - xeesaee Góis

23 - Mussa Demes

24 - Carrel êerreva.dea

25 - Sadie Hauache

26 -. Jairo Azi

27 - Costa Ferre~ra

28 - Jacy Scanagatta

29 - Lael Varella

30 - Del Bosco Amaral

31 - Hilário Braun

32 - Davi Alves silva

33 - José Lins

34 - Denisar Arneiro

35 - Bonifác1.o de Andrada

36 - VirgílJ.o Galass1.

37 - Rodrigues Pa1ma

38 - Benedito MonteJ.ro

39 - Manoel RJ.beiro

40 - Fernando Velasco

41 - Analcar Moreira

42 - Eliel Rodrigues

43 - Dalton Canabrava

44 - Carlos Vinagre

45 - Arna1.do Moraes

46 - Asdrúbal Bentes

47 - AntônJ.o Gaspar

48 - cid Carvalho

49 - ceovam, Borges

50 - Fernando Gomes

51 - Gonzaga patriot~

52 - César Cals Neto

53 - Agassiz Almeida

54 - Mauro Miranda

55 - Alexandre Puzyna

56 - Samir Achôa

57 - ValmJ.r Campelo

58 - Pe La.pe M~ndes

59 - Gerson Peres

60 - Rosa Prata

Isto é a Amazônia. Nenhuma nação do mundo tem o privilégio de pOS
sulr uma área semelhante com tal potencial e as mesmas condições. Daí porque
a nação brasileira, seu governo e seus líderes não podem convrver coma l!.
responsabilidade de deixar a Amazônia no abandono absoluto e na ingovernabi
lidade em que se encontra hoje, -

A proposta da redivisão territorial da Amazônia com a criação do E.§.
tado do TapaJÓS, assim como a transformação dos Territórios de RoraIma e do
Amapá em Estados é a grande oportunidade de modificar o "status quol! abso!.!:!,
tamente insustentável.

Na realIdade, apesar da importãncJ.8, a transformação dos Territórios
emEstados, pouco modifica as condições atuais, até porque trata-se de áreas
menores e perifáncas à região e com populações pequenas e que hoje já pos
suem administração prõprra. -

A criação do Estado do Tapaj6s e absolutamente di ferente na medida
em que cria uma nova ordem no eixo central da Amazônia, através de uma admi
nistração sediada emSantarém, exatamente à meia distância entre Belém e: M~
naus.

o novo Estado abrangerá uma área de aproximadamente 530 mil km" (Am~
pá =131.000 km2

; Roraima =230.000 km") envolvendo três da oito prmcapars
micro-regiães distintas do Pará: o Vale do Tapaj6s e os BaIXO e MédIO Amaz,!!

nas Paraense. Deve-se salientar que isto corresponde aproximadamente ao Esta
do de Minas Gerais, ficando ao Pará cerca de 750 mil km2

J portanto, quase
LIiI8 vez e meia a própria MInas Gerais, área maior que a França (547.000 km")
e Portugal (92.000 km2

) juntos. O Pará permanecerá, ainda, ocupando o 39 lu
gar entre O Estado da Federação em extensão terrrtcríai , Isto por si só ja
demonstra a absoluta Ingnvematn.Lidade dessas vastas áreas centrais da Amaz,2,
nia.

Com uma população de quase um milhão de habitantes (Amapá = 234.000;
Roraima = 110.000), o novo Estado não está apartada de Belém apenas pela di.§.
tância (700 km entre Beléme Santarém em linha reta), mas também, pelas as
pectos sociais, culturais, econômicos e até políticos. Santarém s6 se lIga a
Belém através de avião, gastando-se tma hora de 80eing no percurso. As vi~

gens fluvIais raras e precar.íssnnas , gastam n.n::a menos que três dias. A llg.!
ção rodoviária é feita por um percurso de mais de 1.500 km de distância em
estradas com pássimas condições de tráfego.

santarém, a futura Capital é o centro geográfico do novo Estado e da
própria Amazônia, e indlcuhvelmente, o catalizador de todo o movimento ec,!!
nânico, social e cultural de toda a região. A vocação fluvial do novo Estado
caracteriza-se pela perfeita e contínua ligação entre Santarém e todos os
demais f.l1nicípios que o comporão, existindo viagens diárias de barco entre
santarém e os outros MunIcípios f nos dois sentidos.

I:: preciso notar que a situação de abandaono administrativo e de desa
tivação econômica a que está submetada toda essa área do Pará, não advém so
de LJTI descaso do Governo do Estado e da uruão, dicorre, isto sim, da impos!
ção da fronteira econômica que se instalou na região sul do Pará, com seus
violentes conflitos e enormes exigências que obngaram as Governos voltarem
se inteiramente nessa direção, abandonando a parte oeste que pretende agora
formar seu pr6prio projeto de desenvolvimento com a criação do Estado do T~
pajés,

A situação nessa área é de verdadeira calamidade geral. Fora de Sa~
tarém toda a energia elétnca que abastece os MunIcípios é de geração a diee
seI em condições precaríssimas e Insurtcrentes, A própria Santarém está a
beira de um colápso energético, pois a única usina geradora de hidroeletric,!.
dade, Curuá-Una, está no limite e já ê insuficiente para a demanda da cidade.

O sistema portuário é velha e precário, além de obsoleta. São velhas

trapiche com mais de 50 anos de idade, que servem a maioria dos Municípios.
Precisamos urgentemente medlficar essa situação face a irrpJsição da vocação
fluvial do nosso transporte passageiros e de carga.

O sistema rodoviário além de descontínuo é intrafegáve1.

A priorização da estrada Santarém-Cuiabá e seu asfalt~ento é ponta
crucial no desenvolvimento da região, na medida em que pennite o acesso as
mercadorias direto do Sul do País para Santarém, além de transformar o porto
santareno- no escoadouro de toda a produção exportável de grãos do Centro-Oes
te brasileiro com grandes vantagens de fretes para Europa e Aménca do Norte.

Não há dúvida de que a· única maneira de repensar o desenvnlvimento e
pranover o progresso da parte central da calha amazôruca é criando nova or
dem administrativa no seu interior. Isto ,Peterminaria de rodo imperativo ã'
criação do Estado do Tapajós.

Não se trata de uma simples idéia separatista, trata-se de uma cons
ciência de que é necessário desenvolver a Amazônia e integrá-la definitiva
mente ao contexto da produção e da economia do País. -

O Brasil tem oportunidade inigualável, sem precedente nem paralelos,
de constltJir na Amazônia a maior a mais avançada civilização tropical do pIa
neta. Temos todas as condições para construir , inclusive, um novo modelo de
oesewotvamento em função das especificidades amazônicas, criando uma nova
ordem social equilibrada e harmônica corp O seu eco-sistema, que preserve a
região e ao mesroo tempo a coloque em posição de destaque ro contexto nacio
na! para o bem do povo amazônico e o progresso brasileiro.. -

Mas para isso se faz necessário uma nova ordem actninistrativa que
permita o escalonamento de prforadades e a pr6pria governabilidade. Tudo is
50 passa pela redivisão territorial da Amazônia. Tudo isso passa pela criaçãõ
do Estado do Tapaj6s.
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281 - Ézio Ferreira

282 - Rubem Medina

283 - Arnaldo Prieto

284 - FábJ.o RaunheittJ.

285 - Jasé EgreJa

286 - José Maranhão

PlEN.RIO/CON1SSÃO/SUIlCQWISS40 _

275 - VJ.ctor zaoeí.cna

276 - SalatJ.el Carvalho

271 - Sant.l.nho Furtado

278 - Manoel Castro

279 - Osvaldo Coelho

280 - Roberto Torres

JUSTIFICATIVA

Por serem mat ér ae s correlatas ped amoa a sua anc rusão nos d i spcs Lej,
vos emendados.

A a.noLueâo do termo Contábil dentre as Ea ace La.aaçóea prg
vistas no Art. 84 se deve eo fato de ser a con t eba ã a.dede àe extre
ma z'e Levânc a.a , A Corrt.aba.Ld ôede aderrt a.f a.ca os recursos e fotografã
a sua aplJ.cação. Sem ela não há controle poas Ive L, logo todo contro
le nela ha de' se an strrument.ar , Como a f i sce La.aaçâo se endereça aã'
controle, a corrt.aba La.dede que aqu i, está lá também deve se apresen
tar. A colocação arma-se sobre o s i.t oç í smc da lóg~ca La.nee r , Por

I ser ,uma c i.êncae ~ um l.ns~rumE'nto necessãrac a qualquer f Lece Laaaçâc
na area or-çemence r-ae , f r ne nce a r-a e pe t r amcme t ,

- \ .
~ A a.nc Luaao do ~erflo Contiabea.s , no Inc. IV de Art. B5, qu~

preve r-eeLa.ae r a.napeçoes- e aud a t.o r a.aa prende-se ao fato de que e
absurdo a f a.r-mer- que a corrt.eba La.dade é uma 't écn a.ce a ae r-va.ço da aud~

tioz-ae como posto nos pareceres -encer i.cees dessa r e ã e t oz-ae , A c.Q.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 84, Inc. IV do Art. 85 e § 12 do Art.
86.

JUSTIFICACÃO

Um dos fatores maa e ampor-t arrte s para a fixação do h~

mern à terra É- a casa prOD!'1.&.

Não bastará ao trabalhador rural receber pOSSE' de
terra ou módulo rural para a a t f va dade agr-àr-r a se uma das ccncn çôe s
bas i cas para a sua eobr-ev i vénc a a e a dos seus remí t i aree não for
suprida conven i errt emerrt e ,

" § 3!! Os recursos r i nence i roe de s t ariadoa ao f1.nanc1.~

menta da casa própria serão ap La c adca , na proporção de 50% {c a.riqtle n

ta por cento), em amovea s res í.oenc a aí e rur-ai s ,"

Com a meda da preconizada nesta Emenda, estamos conc0E,

reJido, de fato, para evi tar- o êxodo rural, a fuga do homem do campo,
onde,devidamente .ra.xado , pode p r-oduz a r e ser út1.1 à acc r.e dade , Ao
contrário, se medt ôas ade ouades não são tomadas, ele- cont anuar-a a

aaa r- em demanda dos grandes centros urbanos, onde i.r-a engrossar os
ccntnngentea de desempregados e os de mar-gí naa s em potencial.

Somente com p r-ovadênc i e coro a constante desta propo
e a çâoç de alto sn gn.i r í c ado soc i o-eccnêmico , poder-se-á par-t a.r- em bus
ca da r-eden ão do trabalhador rural, an ue tn ado através dos tem os.

Adi ee-ee ao art. 228 do pr-o jeto de Const i tua çjio da

Comissão de Sã s temat a aaçjio o seguinte parágrafo:

EMENDA 2POll?,~_-4 ----'J r;-r-"""'~
tJ CONSTITUIN'l'E PAULO ROBERTO CUNHA _ CRPC/GO_J

l: PLENÁRIO -~ CJ1-;:'j7ü

r:-r_-,- ---:TUTo/JUSTIFIC~Ç4Q

r:-r TEUQ/JU5TIF1C~ÇÃO ..

tJ Constituinte

EMENDA

r

Acrescente-se o termo IICONTÁBIL" ao Art. 84
I e Inc. IV do Art. 85, bem como, o termo CONTÁBEIS no § 1 e do Art.
1,1 86 do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.

216 - Roberto Freire

217 Agripino de Oliveira Lima

218 - Aloisl.o Vasconcelos

219 - Roberto Brandt

220 - Ronaldo Cezar Coelho

221 - Lélio Souza

222 - LÚcJ.a Braga

223 - Aécio Neves

224 - A.tl.la Lira

225 - Jovanni Ma5~ni

226 - Matheus Iensen

227 - Sólon Borges dos Reis

228 - Jorge Leite

229 - Hélio Manhães

230 - Iberê Ferreira

231 - João da Mata

232 Orlando Pacheco

233 Raul Ferraz

234 - vieira da S~~va

235 - Gil C~sar

236 - Raimundo Bezerra

237 - Roberto Rollemberg

238 - Mauríc1.o Correa

239 - Mansueto de Lavor

240 - Louremberg Nunes Rocha

241 - Joaquim Francisco

242 - Jorge Vianna

243 - Oswaldo Trevisan

244 - Paes Landin

245 - Eraldo TIhoco

246 - Bas!lio Vi1lani

247 - Nelson Seixas

248 - Fernando Cunha

249 - Darcy nea.t.os

250 - Maguito VJ..le1a

251 - Saulo Que~roz

252· - Milton r.ama

2~3 - José Costa

254 José Jorge

255 Lysâneas Maciel

256 - Meno Reis

257 '- r.eaac Sath1er

258 - Vl.lson Souza

265 - Assis Canuto

266 José Tl.noco

267 - Gand~ Jam~l

268 - Antônio Carlos Konder Re~s

269 - Ronara Corrêa

270 - Guilherme Pa1me1.ra

271 Meira Filho

272 - Ed~son Lobão

273 - Carlos VJ.rgíl.l.o

274 - José Lul.Z Mal.a

206 - Ivo Vanderlinde

207 - Carlos Cardinal

208 - José Santana de Vasconcelos

209 - Gerson Camata

210 - Chagas Rodr1.gues

211 - Jairo Carneiro

212 - Ronaldo Aragão

213 - Augusto Carvalho

214 - Irma Passoni

215 - José Guedes

259 - João Alves

260 - RJ.ta Furtado

261 \ - José 'Xhomaz Nonô

262 - Renato Bernardi

263 - José Viana

264 - MarJ..a de Lourdes Abad1.a

- Marcelo ccrdea-co

Roberto Jefferson

Nelson Sabrá

173 - Geraldo Campos

174 - chrc.eedvem Ch Laz-ada.a

175 - Edésio Fr~as

176 - Arolde de 011.vel.ra

177 - Antonio de Jesus

178 - José Dutra

137 - Osvaldo Lima Filho

138 - Ismael Wanderley

139 - Adhemar de Barros F~lho

140 - üomançoe LeoneLka,

141 - cr-rseane Tavares

142 - VirgílJ.o Távora

143 - Luiz Alberto Rodrigues

144 - José da ccnceacâc

1.45 - Aluizio Campos

146 - Rita Camata

147 - Antônl.o Ueno

148 - Mendes RJ.beiro

149 - Moema são Thl.ago

150 - Marcos Lima

151 - Dirceu Carneiro

152 - Irapuã Costa JÚnJ.or
153 - Paulo Ramos

154 - Mozarildo Cavalcantl.
155 - Chagas Duarte

156 - Fernando Lyra

157 - Affonso Camargo

158 :. sJ.gmaringa Seixas

159 - Márcio Braga

160 - MJ.chel Temer

161 - Koyo Iha

162 - João Paulo

163 - Wilson Martins

164

165

166 -

179 - Lul.Z Soyer

180 - T~to Costa

181 - João Machado Rollemberg

182 - Albérico F1.1ho

183 -' Pedro Canedo

184 - Humber~to Souto

185 - Paulo Silva

186 - José Moura

187 - Homero Santos

188 - Márl.o Assad

189 - Oscar Corrêa

190 - Adylson Motta

191 - Júl~o Cc s t.arru.Lan

192 - Arnold Fl.oravante

193 - Paulo xeeeo-Lm.

194 - Geovah Amarante

195 Arnaldo Farl.a de sá

196 - Melo FreJ.re

197 - José Freire

198' - João Natal

199 - Alceni Guerrà

.200 - Moysés Pl.mentel

201 - Firmo de Castro

202 - Sotero Cunha

203 - Bosco França

204 - V~ní.cius Cansanção

205 - Erl.co Pegoraro

167 - Mário Maia

168 - Mauro Benevides

169 - Ruberval pilotto

170 - Milton Barbosa

171 - Francisco Sales

172 - Perc~va1 Muniz
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Nem mesmo a redação da Lei 288, de 1948, em seu Art. 12, na parte

final, que manda promover na ativa, o Militar por ela amparado, foi

levado em consideração, porque no final do Art.1Q está que a aplica

ção da Lei é préviamente, e usa a locução~ que não é facultativa

como p:oderá ~.

Em razão disso tudo, justifica-se a colocação nas disposições finais

e Transitórias da Constituição que está sendo elaborada, o artigo

acima proposto.

situação deveras vexatória, porque mandam pagar os proventos de um

posto que é negado: recusa à disposições de artiqo constitucional
~ue dá garantia à patente, dizendo Que ela constitui UIII patrimônio

do Militar.

Leis, serão promovidos aos postos e graduações dos qua.is já Bufere.

os proventos, independente de requerimentos às autoridades competen-

Art Os mili tares amparados pelas leis de ~uerra 288 J de 1948 e

616, de 1949, assim como, pela lei de serviços de ~el'ra em zona

Delimitada pelos Ministros Militares da época, de nº 1.156, de 1950,

que tenham averbado em seus assentamentos os benefícios das referida

tituição

o J"uJ.zarlo de Instrucão corraaor-aôo no Jl.rtiqo 124 amo Lda-rs e /
eer-fe i tiarten t e ao esnír~to do texto' consti 'tucaonaã , cue nr~MOU nelo ze-'

tiua.çâo e

JUSTIFICAÇno

BlltNDA IIDDIFICATI"A

Justi fícativa para a colocação dos argumentos abaixo, nas disposiçõer

finais e Transitórias da Constituição, em razão dos Militares tereI! I

sofrido restrições nos seus direi tos, Quando da entrada em vigor da

Lei Nº 4.902, de 196.5, cuja lei deu apenas os proventos negando a

promoção.

A situação cria.da pelas Leis 4.902, de 1965, 5.774 .. de 1971 e 6.880,

de 1980, além de serem inconstitucionais , elas estabeleceram uma

PLENARIO

PLENIiRIO

"lI..rt .. 124 - Ficam instl.tuJ.dos ,Tuizaccs de Instrução cr~ml.-/
ne i , Ea xando-tLhea a lei a cor-rnetiênca.a , n

§ In - ]'I aucoz-a.daôe Jud~cl.â:CJ..a r-eouã sa.caxâ ã nolic~a c1~linê

c i as necessãr~as ã instrucâo cramí.naj . 1
§ 20 - As ~nfracões »enaã s ~e autoria desconhecida serão in~

ves tu.etadaa de o.Lenc nela Dolícia, a.nf'orrmada a auticz-Lôade ludiciárJ..a A
compet.ent;e lt :1

,Jl'STIFICATlt?A 1

Artigo para ser colocado, nas Disposições Constitucionais gerais

e Transit6rias.

Dê-se. a sequinte redacão ao Articro 124 co Pr-o-je tc de Conat a

~----_-_-__---Tt:XTo/~U$TlrIC.çi.ç__-----------_,

L.. -.: ....:.....',

<7r PLr:NARIO/CO...I";.o/au.COlllaslo ~

= TlXfO/~USTI'ICA~i.O.------- _,

,
q

101/Og e41Z06~y~.'~~o,u/t
_4_ __ __

EMENDA 2POl132_-=-2=-- -----,
[=J CÓNSTITUINTE ANTONIO DEA~;~SUS

,
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i
I
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-----,
\

1

I
1
i
!,

r;:r- '''''co - --]c........cr..,- __

fiJJ3;ô7Iu]
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JUSTIFICA TIVA.

degradante. A lei considerará e r Imes , que

PLEU.AI"fCtl...ISS;,;O/st.lIeO"'l!;SIe-.'-.------.~

PLENARIO

2POl130-6

JUSTIFICATIVA

PlEN~RIO

t a I c r Jmc , dada sua ocor r ênc r a , es t.ar as soc Leo> , à ur át i c a de

crit.iveis e insusceptíveis de graça ou anistia, Dor ele --------

envolvam tortura e TERRORISMO, como Lnaf'Lançave Ls , impres-

A inclusão do TERRORISMO, também v i sa cícses t Jreuj n r a pr.1Ucd de

n t r e r-ar-ão proposta no § Bº do Art. 6º do Titulo 11

Innesej éve t s à paz interna do PaI~.

, ,
poderá si gnj fil.a'r ? importação de ,sllbv~rsj vos e/ Ou t er-ror-Ls t as

rt concessão da ez t r artí çào à estrangeiros por cr ímes Polilico<'

-- --_. ------- ;y---""-"'''''' ------- -------- -- ---I
' /"1< ,~f1J-., L-Ws. . , -t -?#l~~ ~~::d!L_~-- _-,.,-.1

p
Tf:r·o/J...HI~ ~~lfÂ::'--------- _.-

ri' ALTEfiAÇ;:;ü NO s 37 '00 Ar t , 6 do ti tU:IO Il

§ 37 - SUPRESSAD TbTAL_

I

EMENDA

,
; tortura.l -------~-.-----------'

EMENDA 2POll~~_-2 _
~ DEPUTADO ANNIBAL BARCELLOS ~

cr=- -~

F

meçe r que a cont.eba.La.dade e uma c rêncae exata. cone.icere-ü e s i.mpt e s
eécnace é ampr-opr a edade aguda. AôemaJ.s. e s s aenc a.aj.ment.e , a relià.
ção entre a corrtabn La dede e auda t oz-a a é a.nver ee , Para ané La.ae cal!!
petente se faz a.nda epenaéveI ermar a equação própria I r e f e r a.ndo-'
se a pr-oãaseão , O Contador é o pzofa.es a.cna I da con'tabi.La.dade , ou 5g
)6 é aquele que I por ter coneLua.do o curso regular de ens a.no sUP-ª.
r aor-, se presume oapac a.dade a, para 1StO, au t or-a.aado a exercer a
pro r a s sâo con t ába.L (a ql:e se cpece a con'teb.i.La.dede L. O contador P2
de e spec a a Li.ae r-cee em va r a a s areas, sendo uma delas a audat oz-a.a , ou
r-eva.são contébrt . Para ser contador, a nc Lus a.ve na e apaca.aLi.dade aM
d â t or-a.e , é preC1S0 conhecer cont.eba.Ladade do mesmo modo que o Adv.Q
gado deve conhecer o üa r e at.o , Daí vaa munt.a ôc.stânc i e para e f a rma r
que o ô a r e a t.c ee'ra.a técn~ca a ee'rvxçc da e s seeeeeae ou conau.Lt.c r a,a
JurídJ.ca.

I
Cona a.dexanôo que o exame de contas da função p'r a.ve t.a.va de

Contador e conaader-anôc que as funções pr-ofa asaona a e de .ruri.suas ,
Eco!:oml.stas. Pa.nanca.a'taa e Adml.n~stradores, nem sempre lhes dão coj;
ô i.çoea de exercer audnt aqena na area da contiaba.La.dade , o ArtJ..go po
de ser enr-aquecaõo com a fJ..gura do pr-a.nca.pa L que é o contador, VJ..i
to que, nessa colenda Cortc de contas é de fundamental ampoz-t.ânc aa

I de vez que a t emétace das mecér-aee alí exarru.nadaa - CONT~S, é a
essência de suas atribuições eepec í racee e prez-r-oqa t a.vaa Leqa.i.s ,

Não ea.qna.fa.ca desdouro o problema da pr-et.enção da classe
em ve r a.nc Lua.do conhecamen t os con't ábea s no rol dos pr-é-xequa s a tos
cul tiuz-e a.e que cond r.c a.onem a escolha para M~nl.stros do Tr~'bunal de
Contas. Refere-se a Just1ça. Se esta continua a ser a arte de se

~~~~~~l.~n~r~a~: ~~n~s~~~sl~~ ~~~~~~~~'d~e~~~~a~eél.~~;~~~ ~:ac~~~~~;
a.n j us t Lçe ,
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JUSTIfICATIVA

esferas super íures e conducentes à indefinição de responsabili~a: I
no exercício de atividades Que dizem respe rt.o ao bem-estar cotld~

do cidadão, como são aquelas de car::er predominantement~ local.

,

Corrigir.,. no caput do Artigo, a expressão nnos artigos 37, V e

Vln, por vnos artigos 37, VI e Vlln

Trata-se apenas de um engano, certamente de impressão, pois não

se trata do item V e VI e sim dos itens VI e VII do Art. 37,os quais
se referem, respectIvamente, a programas de educação pré-escolar e

de ensino fundamental e de atendimento à saúde da população, enquan

to que o item V do referido artigo se refere à organização e presta

ção dos serviços locais.

las
des
ano

EMENDA CORRETIVA

EMENDA 2POll~.1_·9 ------.
tbEPUTADO MAURO MIRANDA

re-r n:xTO/JUnlflcAçÃO' ,

r

Cremos ter encontz-adoç ass im , uma pos a cêo de equJ.libr~o en-

110 dos D~re1tos e carenc i as r'undanerrt.aa s , os aUa1.5 só serão efe t aver-en
Ite preservados se a Just1.ça Ct'1.IDJ.nal ~ontar com eSB,= amoo r t.arrt.e l.ns-!j
I 'tir-umenüo onde aemocre é.rcemenee se rmcoe o conür'adaeomo • I

Fntretanto, não se noôe concoré'ar com a fmrma s imcfes auei
lhe fol. dada. "1atérl.a tão relevante e cue renresenta sensí.vel anerfeJ.
c-cameneo oexa o nais, no camno cr-í.mi.naj , r-ertuer- no texto macmc a Lctuns
paTâI11etros naaor-es , no sentido ôe beLa aar- as leis or-ôanâr-a.ae ema trat
rão sn meeêrre , T"ora1Tl os aectua.ntiea os rcrcoôs i. tos que nos Levar-am a
oz-cnor- as a.Leer-ae-ôes s

1. Connatrrba La aar o Ar-t aco eJTI tela COITl o restante (lo nroJe::o,
aasequr-endo o orevzseo como ní reucos In01.Vl.(iuBl.S e Cc.Le t z.vo s (Artl.qC
6n ) e as e t.r-íbui.côes da Po Lf ca.a -rudaci.âr-ae (Artl.co 69) •

2~ .e ela me.Lhor- técnica juríd~ca e~zer cue "f~carn ~nst~tuícos

••• '", A instituJ.~ão não aarmaf'Lca a instalacão de .rua.aado ôe Instrucao
CriMinal. A ~.!t.c~ é ato subsequente ao da J.nstJ.tuJ.cão do órqão
jurisdicional, denenôent.e , inclusive, de Lea rrue cz-a.e os cer-cos neces
sários ao seu regular funcionamento.

Daí ser maa s correto a ConstJ.tuicào Federal deixar fixada a
criação ou instituJ.cão dos .rua.aeões de I~stru9ão Criminal, não haven
do necessidade de d1.zer que "A lei cr-aexa .•. ",

A Lez, , ao certo, deve fJ.xar a coneetênca,e dos JUl.zaClos de /
Instrução Criminal, sendo xedundânca.a dizer "atrJ.bul.cões e com'OetêncJ.
José Cretella J'nnl.or (11Curso de nrre.tec AdrunJ.strativo", 5a Edl.cao, F
:r;en,Eie f 1977, págJ.na, 284) enaa.na que a noção de canacidade e a de COMoe
tência caminham aermre -turrcaa e não é de alcada de nenhum ramo nartJ.~Bl
lar da ciência )urídJ.ca f cabendo à teoria géral do ôa reaeo a sua con-

: ceit~ação. Após tal afJ,nnaçâo diz; "comeeeênca.a é o complexo de atrl.!
buiçoes e de faculdades, das quaa s o s'uj eato e o Estado, que dizem / I
xeape í. to a cada cargo 11 • fi

; Ada »e'l.Leqr.í.na ür-anover-, nrreoni o Carlos ele AraúJo carrcre e
,Cândido RancreI tnnanarcc ("Teor~a Geral do »r-oceaso?, 3a. - edacâo , Ec.
'IRevista dos Tribunal.S( 1981, nâqana 194) Lembz'am oue "O noder Jurl.scl.
I cional, oue é um só e atrJ..buido abstratamente a todos os óraãos cue l

;lcornnõeJll _0 Pod=r ,Tud~c:Lãri,?, T)aSSa nOT_UI'll ru-oces so qr-ada ta.vo ele cór.-

:1~~~~~~:~~a~r~~:s~~~q:~~~;é: â:~e~~~:~a~e~~:L~U~~ec~~~~~~~;: ~a~:cadÕ; _
<1ãQ o exercício da -lura.sôacâc COl'1 referência a -cada ca't.eooz-a.a de oro- :
cessa (r-eqr-as de cornnetência) f excluem-se os demaa s ôroâos Jur~sdicJ.0l'
nais para aue só ecueae deva exercê-la ali, em concreto'.

Daí basta nrever cue a Lea, fJ.xará a eorrceuênca.a dos JU1.Zados!
de Instrucão Criminal para entender-se cue a Lea está Ea xando o OOJllOIJ
xo de atri.h'qições do qludJ..(IQ .:ru~zado,

.;. Evl.tar que Q 1.1agistraào aaa.a de sua f c- d t nas I
se a coc.rdenar- i.nvest:Lqa,ções, função tínica de p~~í~~a:u a.can e e

4, LJ.IU tarnos a a.natruçâo j udao.iaj aos exames de auecc-a.a COnhe-1
cida, CQI"JO os flagrantes, onde ho j e a atuacão da poj.Lcaa é samot.esnen
te cer-eor-ãr.í.a e suoérflua, pois PEatl.camenfe tudo é refe:Lto em Juízo.
ASs.imL fo~tale2emos a JustJ.1a e nao enfraquecemos a Polic~a lTud~cJ.ár1.a
como -t,nstJ.tuJ.coao. Ao corrt.rê r io , estamos Lavrando-a de uma ourocreera

sem sent.ado , onerosa para os cofres púb'l acos e a aoca.edade ,

tre davezaae opcões , dando secur-ence ao ca.ôedão , à pxôpr-a.a po Lfci.a e

agilJ.zando o j udacc.âr-ao ,

EMENDA ADITIVA

m--------------Tr.llTO/~USTlFICAÇÃO __,

EMENDA 2POll~?_.7 -.
t"lOEPUTADO MAURO MIRANDA

ChENARID

,..,,:'-'-_:.....:_.:- Pt.r.NAIIIO/COllllSSÃO/SUllCOIlI1l5ÃO----------,

EMENDA 2POl1 ~~---=.1=--- ------.
tbEPUTADD MAURO MIRANDA

~'-'--=----:--'----=--"----- TnTO/JU$TlfICAÇÃO ---_-------,

EMENDA ADITIVA Parágrafo único - A União, os Estados e os Municípios das regl0es me

tropolitanas estabelerão mecanismo de cooperação de recursos e de at!.

vidades para assegurar a realização de serviço~ de interesse metropo
litano.

Propõe-se acrescentar o seguinte inciso ao Art. 32:

nVII _ Definição dos serviços públicos de int~reS5e 10ca11 1
JUSTIFICATIVA

JUS'rIFICATIVA

Impõe-se definir a competência do Município na prestação de ser
viços publicos locais e no exerc:í:io de suas outras atribuições, não
SOMente com o objetivo de .f'ixar as suas ~espon~abilidades para com a
comunidade, como também de evitar as atuais práticas de competências

concorrentes na prestação de serv iços públ icos locais, onerosas para

o contribuinte, facil itadaras da invasão da competência munlcipal pe-

A presente proposta visa a garantir que as regiões metropol ita

nas possam dispor de efetivos r~cursas para desempenhar adequadamen

te as atribuições que lhe forem designadas pela respectiva Estada:

r
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PLENÁRIO

r.r PLEWll.JllO/tOlollSSÃo/SUlltD1oI1Sllio ____,

= TEXTO/JUSTlFICACÃO ,

"
PLENARIO

Pl-[NlII10/COWlssio/.UilCOlllISSÃO ---,

EMENDA 2POll ª,ª-1t: DEPUTAIJO FLAVIO PALMIER OA VEIGA'.-e"------:-----,j L="~'

tJ I m;;~Jn3
..,---'-----------TEXTOIJUSTI'ICACio -,

SEN~DDR LEITE CHAVES

2POll~§~-5~ -.EMENDA
tJ

Inclua-se no ato das Disposlções Constitucionais üeraas e
Transitórias do Projeto de const ítuição, Q seguinte artigo:

"At-t , •• - Na prãmeara eleição para Presidente da Repu

blica I que se realizar após a promulgação da constãtuiçãc,

os Governadores de Estado poderão candidatar-se, desde

que se Lrcenc.íem seas meses antes do pleito."

JUSTIFICAÇAo

Inclua-se no Capítulo VI, Artigo 262, o segúinte Parágrafo:,

Fica proibido, em todo o Territ6rio Nacional, qualquer tipo de corte
de floresta, onde exista, cemrovadamerrte, a necessidade de se preservar a fau 
na J a flora, as belezas cênicas. somente ficarão asentas desta proibição as pro

praedades que, por sua natureza, numa extensão nunca superior a 20 hectares, ne

ceSSItam proceder ao desmatamento com o objetivo de utilizar a área para fins

de agncultura e pecuaria, visando o sustento dos habitantes d~~sa região, deven

do esta isenção ser sutomzeda pelo Prefeito t4Jnicipal em~âujo \Tl.Inicípio estej;
a referida propriedade, depois de ouvida a Câmara d~ vere;d~ies.

A passibilldade de que o interregno entre a promulgação
da Nova Carta e a data flxada para a pr.imeara eleição presídencaaj redunde

em prazo exíguo, aconselha a adoção de medidas que ampllem o leque de opções

a serem oferecidas ao Julgamento e escolha do eleitorado

Entre os atuais Governadores estão muitos dos nomes apon
tados pelas pesquisas de opíruão como candrdatos em potencial.

ViabIlizar essas possívers candidaturas é medida de Inte

resse do processo eleitoral. ~ o que se pretende com esta emenda.

Considerando o excessivo desmatamento que vem ocorrendo no Territó ..

rio Nacaonal, causando graves prejuízos ecol6gicos ao País e trazendo perspecta

vas desanimadoras para as proximas gerações, quanto as condições climáticas e a

fertilldade das terras que o integram, o que afetará irremediavelmente a produtl

vídade e a economia do Brasil, imprescindível é a imediata adoção de medidas de..

cisivas que impeçam o desmatamento, a fim de preservamos a fauna, a flora e as
belezas naturaas que, até agora, têm feito da terra braafLea'ra um i«Çortante co

la paisagistico. As denúncias contra o desmatamento, lidas nos jornais, revistas

e na televisão e que já dominam a opinião pública que se revolta coptra este es

tado de €OlSaS, obriga-nos a defender o sentimento do nosso povo em favor da pr!.
servação de nossa aree paisagistica.

EMENDA 2POl137_-3 ----.
tJ DEEIITADD FI AVIO pAI MIER DA VET~:llR
r.r l'lEIiARIO/~O...ISSÃO/$UilCO ....SSÃO ____,

PI ENARIO
= __, n:HOI.lJST1FlCAÇÁC ---,

cas

PLENARIO

PUHUIO/COUlssio/SUilCOW.SSÃO ---,

O Artigo 50 do ATO DAS DISPOSIçOES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITO

RIAS passa a ter a seguinte redação:

"Art. 50 - pelo prazo de 2 (dois) anos a partir da entrada em vigor

desta Constituição, fica o Poder Executivo, da União, dos Estados, do Oistrito F~

deral e dos MunIcíploS, autorizado a tomar as medidas necessárias a implantação
de Reforma Administrativa que vise compatIbilizar a estrutura da AdmInistração

Pública com os princípios e normas desta Consta.tutçãc.

§ 1º - Para o fim de que se refere este artigo, o Poder Executivo PE.
deré, sem aumento de despesa ouvida a Câmara dos Deputados, as Asserrbleias Legi~

lativas e as Câmaras Munlcipais, respectivamente, criar, extinguir, alterar e

transformar quaisquer órgãos e entidades da ACMllnistração Direta e Indireta
criar, extançuir , transformar e converter quarsquer cargos e errpregosj e aprovar
Quadro de Carreira e Plano de Cargos, vencimentos e Vantagens, inclusive com a

fixação, refixação, alteração, extinção, absorção e Incorporação de Quaisquer pa.=:.
celas remuneratórias.

§ 22 - No mesmo prazo deverão a União, os Estados, o üistrtto Fede -

ral e os Municfp~os promover a compatibilização de seus quadros de pessoal as
necessidades do serviço publ1co, procedendo ao remanejamento necessarro. ~

§ 32 - Os servidores atingidos pelo remanejamento de que trata o pa

ragrafo anterior poderão, desde que o requeiram no prazo de até 90 dras :ço reli'§.
nejamento, ser aposentados com vencimentos pmporcíonaas ao temo de serviço
prestado. 11

= TUTO/~USTI'lcAçÁe------- __,

EMENDA 2Poff3...~.-O ..
[J DEPUTADO FLAVIO PALMIER DA ~~G-A""::------------'l L~"":J

tJ ) WI;~fiiJ

A garantia de uma estahí.Lrdade , conquistada ao longo do tempo, pelo

trabalho e dedicação a uma mesma Empre~a, por medida especirica sacramentada na
LeI MaIor, certamente resgatará um ansefo Justo da massa trabalhadora, sem deses
tabilizar o sistema empresanal.

I - A cada d01S anos de efetivo trabalho, numa mesma Empresa, o traba
lhador regido pela CLT terá direito a perceber uma gratificação adicronal de vinte
por cento (20%) dos seu~ salários, sem prejuízo da remuneração variável e de rea_

1

justes normais, quando houver, sendo que qualquer trabalhador ao Incorporar cem

por cento (100%) desta referida gratificação, somente poderá ser despedido com fu~

damentação em:
a) .

b) ..

c) ...

Altere-se o Inciso I do Artigo 7º, que passa a ter a segumte redação:
Art. 79 - o o'o oo.................... . .. o" oo. oo .

As sucessivas crises na Economia vêm identifIcando "cada vez

mais , em nosso país, uma perversa deterfnr.izaçãn no relacionamento capitalltraba _

lho. Eor um lado, as Empresas pr.ivadas, excessa vamente alcançadas pela mão forte
do Estado com seu domíruo tecnocrático e interventor, comconsequente írüoiçãc

em suas ativ.ídades e projetos: do outro, a massa trabalhadora, injustamente atingi
da por pseudo-proteções de duração efêmera e, no mais das vezes, única vitlma do;

desacertos e desencontros nas contendas da Poder Pública com.as Empresas Há que
se co-isãôerar que se o investimento traz o progresso, o trabalho - a força do tra
balhador - é que se transforma em Produção. Consol1dado o binômio Invest.Imento/Prp

dução, em bases estávers , aquele na flgura do EmpresanD e este representado pelo

Empregado, o respeito mutuo advirá, sem paternal1smos ou representações demaqéqr _

A estrutura da Administração Púbhca, e notadamente as normas aphca
veis a seus servadores , deverão necessariamente sofrer um processo de adaptação
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aos prfncãpaos adotados pela nova Constituição.

Para que isso possa ocorrer 1 é necessário dotar-se o Poder Executivo

da capacidade de reorganização da estrutura administrativa e de seu Quadro de

Pessoal, conferindo-lhe, de um lado poderes suficientes a de forma eficiente e
agi1 atinglr esse proposito S, de outro lado, f'axando-Ihe prazo para a implemen

tação dessa proví.dêncra.

O oasposí.tãvo ora proposto visa alcançar esse objetívo,complementando

as disposições do atual artigo 50 do Ato das Dãspnsaçães constatucíoneis Gerais e

Transitórias, que preserva em redação ampliada e aperf'eaçoada,
Deve-se ressaltar I que esta medida terá sua legitimação conf'armada ,

considerando que serão uuvadas, respectlvamente, as poderes leglslatlvos Federal,

Estadual e MunlcIpal - representadas pela Câmara das Deputadas, Assembleia Legl2.

lab.va e Câmaras Municipal.s.

JUSTIFICAÇAO

A apuração das e Lerçõe s deve estar ao abrigo de qualquer pos-.

s rb í Lí dade de fraude para que possam expressar com segurança a sob~

rena vontade do povo, o que se torna di ficil no processo atual em

que a cédula de votação é manuseada par inúmeras pessoas, nem sem
pre com a andí.spensâve I quali r reação ant.e Lec tua I e moral.

Nos d i as atuais, sequer se aceitaria o resultado de um jogo

de loteria que não fosse através da informática, como admitir pois
que a exercício da maa s importante at Lvi dade democrática se faça de

modo enp Lr aco e artesanal?

r.r-------------TEltTO/dUSTIFICaç40 -,

EMENDA 2POll-;!,?-O
l::J Constitu,nte EUNICE MICHILES-------------.

PLt"laRID/CDWlssio/sUICOIlISsiQ ---.

tJ PLENARIO

EMENDA 2POll-;!,Q-3 J ~'::::3'''~tJ DEPUTADO FLAVIO PALMIER O~ VEIGA-==---------------. C-.!-'·u _J

=- TtlTO/dUSTll'leaO;AO -,

Altere-se a Parágrafo 512 da Arhgo 1612, que passa a ter a se-

guinte redação:
Dê-se ao Hem lI, do Artigo 229 do suos t í tut rvo do Projeto

de Consti tuição a redação segul.nte:
ART. 162

Parágrafo 512 - São elegive15 para os mesmos cargas, no período subsequente,

o Presidente da Repúbllca, os Governadores de Estado e do Distrito Federal

e os prerentos ,

..... 11 - Aposentadoria por tempo de serviço, observadas as
peculiaridades de cada Região de acordo com a lei

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A realerção, por mers um período, para os mesmos cargos exe
futlVOS, é uma prática adotada em vár ias nações d~ mundo e não tem demons 
trado qualquer desgaste nas países em que ocorre. :-.Jão há razão para uma boa

administração, nos seus três níveis de execução, iejeral, Estadual e Munic.!.

pal , ser deat.i tUJ.C1a pelo tempo Por outro lado, numa Nação em crescuoento ,
onde metas maas ousadas carecem de grandes recursos somente escalonados a

través do tempo -Limítação orçamentár.ía- o dírígente se vê tolhido em sua

imaginação gerencl.al, cerceado pelo peciodo fatal do término de seu mandato.
Não raro um pkanejamerrto nlura-anual se perde no tempo, em meio à fases im

portantes de execução, com pêrdas consrderéveí.s de trabalho e recurso. O

arasa.I sofre, part.icuãarmente, este problema, por força de descontinuidade

administrativa, em razão de mudanças na mentalidade gestora

um aspecto que nunca é considerada [leste tema é o da inde 

pendência do cidadão eleitor. Nada mais vraval do que dar-lhe a oportunida
de de, no momento da escolha, premiar o bom polítlco, o bom ecourustraoor ,

até para se precaver do risco de uma opção, embora nova, mas desconhecida.

A expectat i va de vida não é a mesma nas diversas reqroes
do País. No Nordeste a expectativa de vida é de dez anos menor em
relação às r-epa õe s Centro-Sul.

o brasileiro do sul, alcança os 65 anos, normalmente hígi

go e lúcido, enquanto o nordestino quando alcança esse Lim.ít e de ld2-.!
de, encontra-se vi a de regra, a um passo da morte.

Não se pode continuar obedecendo o cr í tér ao de uni formiza

ção para a concessão de aposent adcraas , sob pena de prosseguirmos c.Q.
metendo grave Injus t rça contra os brasileiros do Nordeste e do Norte
do País, já tão penalizado por outras c i rcuns tãnc í as .

r,r-----"---------TEXTD/dUSTlFICaçiD -,

~"Dê-se ao Ar t i qo 268, Parágrafo 412, a seguinte redação:

PLENAllllO!COIóISSÁD!&UleDltlls.l:o ---.

EUNICE MICHILES

2POl143-8------------,

".~ garantldo a homens e mulheres o da r e í. to de determinar

li vxemente o número de seus filhos, competindo 'ao Esta-

do colocar à da spnsLção da sociedade anf'urmaçõe s e recur

sos t.écru.cos e c i ent I ficos recomendados pela medac ma ~a
ra o exercício .~esse direi to. ~ vedado todo o tipo de prá=

tica coercI ti va por parte do Poder Público ou de entldades
pr rvadas .11

EMENDA
l::J Constituinte

J liA apuração das eleições se fará através de computadores, sal
vo em Locaâ i dade s que não apresentem cnndaçõe s mínimas 11 •

~crescente-se ao Art. 11 o sequirit e Parágra fo 3º, renumerando
se os dema i s ; - ní.epcaaçêes consta tucí.onais Gerais e 'r.rensi.eôrc.es

PLENalllOICIlIUSsãO/suaeOllls,iO-----------.

j
r/"o"---'/fil...'_-'p-'l"ee.n"'á"'r;i"-o . ~ cizae J

=- --"_-'--'--- TE~Tll/d"STlFPCA~AO "

EMENDA 2POll1,!-1 ----, r:r,:"""~tJ Constituinte ELI'UCE MICHILES --'--------,--~ Lf:<J _J
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= TUTO/~USTI'IC"AÇ;;O'--- _,

JUSTIFICAÇAO de confundir reconhecimento com registro CIvil. Ora, aquele é mero procedlme.::.
conducente a este.

Como ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em
vir!ude de lei(Projeto de Constltuição, art. 6º, § 19), .inobr.lqatõrdos , regra 9!
ral , são o casamento, a separação judicial e o divórcio.

Comuns I em decorrência são as uniões ocasmnaí.s, o concubinato e a separa

ção de fato, de que resu!tam filhos em cujos regIstros Clvis, odiosamente I am..!.
tem-se o nome dos pais.

Do ponto de vista moral, social e jurídico, tal aberração deve ser removl
da de plano, tornando-se necessária, como medida primacial, ~ exata conceituaçãe
~ família, aí admitindo-se a união estável entre o homem e a mulher, como

se previra, aliás, no primeiro anteprojeto da Subcomissão da Família, do Menor
e do Idoso (art 12 , § 39 ) , o que foi conservado pela respectiva Comissão Temática.

E absurdo penalIzar-se a prole advinda de união estável entre o homem e -a

rrulher, onde um deles ou aroos, por mera conveniência, conservem a condição de c~

sado,

A legislação atual, reguladora da matéria (lei n9 883/49), inteiramente de~

conforme com a realidade, prevê apenas três hipóteses para o reconhecimento (e não
registro civil) dos chamados "filhos ilegítimos":

a) após a drssnlução da sociedade conjugal, nem sempre de interesse para LJiI

ou para anDOS os cônjuges, inclusive por razões de ordem patrimoniªl (partilha de

bens;

fY""''':=JP.F .L.EUNICE MICHILES

.Garantir a liberdade de determinar o número de filhos sem
que se coloque à disposição dos casais as informações e os meios

para o exercício de uma paternidade responsável, é legislar utópi
camente e dar oportunidade a man! festação odiosa de dascr ímrnaçãc

contra os pebaes ..

EMENDA
t' ~Consti tuinte

.t63
Acrescente-se ao Artigo :80, o seguinte parágrafo 3º:

11 Não será permitido o aborto como método de planejame
to familiar, cabível apenas nos casos de estupro, gr
videz de alto tlSCO e .má formação fetal que possa 1e
var a uma vida veqetat í vav .

b) por testamento cerrado, postergando o reconhecimento e posterior regis
tro civil, impondo, como condição, Indesejável, evento: a morte do genitor;

-c) mediante sentença transitada em julgado, desde que haja separação de fato

do casal por rnÇiis de cinco anos contínuos: o reglstro civil da prole perma~

ce irrpedIdo por esse lapso de tempo, mais o necessário para a tranutação do re~

pechvo processo de reconhecimento

o dever de assistência integral à prole, a começar pelo nome dos genltores,
sagrado dí.re.rto dos filhos, compete à FAMílIA (constituida ou não pelo casa
mento)~ 5ubsldlariamente ao Estado e à Sociedade. Impõe-se, portanto, a inequív2.

ca conceituação de FAMIUA, no atual ProJeto de Constituição, bem como a AWLA

LIBERDADE no respeitante ao regIstro civ~l do filho h~VIdo fora do casamento, 11

consagran-do-se, def'ãrutivamente, a paterrüdade responsavel

A própria lei, retrógrada de modo inquestionável, cria obstáculos oesnecessé

rios ao VOLUNTAAIO registro cavd.I dos filhos havados fora do casamento, im

pondo medidas judiciais nem sempre ao alcance dos menos favorecidos financelrame.!:!.

te, que constituem a grande maioria do povo, como custas processuais e honorári
os advocatícios, mais as despesas cartorárias (o próprio registro cãvaj , a
aprovação do testamento, o processo relativo à respectiva abertura e registro

etc), continuando a prole marginalizada e estigmatizada por tempo Imprevisí

vel, quiçá indefinidamente.
Paradoxa e contraditoriamente, o atual Projeto de Constituição:
a} assegura ao CCMJAI'ffIRO ou à COIPANl-EIRA (concubinos) o dueito aos bene

ficios previdenciários decorrentes dd contribuição do~ .E!l~ (art.236,

§ lQ);
b) garante a H(l.ENS e ~HERES (não aos cônjuges) o direIto de livro. de-

terminação de número de seus fllhos e do planeJamento famillar (art. 263,

§ 4Q ) ;

c} estilTUla o ACOLHIt-ENlQ de criança órfã ou abandonada, acenando coe

mcentavos fiscais e subsídios (art. 264, § 39, VII).

o) protege a ADOÇJ\O, proporcionando, inclusive, a assastêncâa do Estado.

es

se-

J

artigos 263 e 264, § 5º, do Projeto de Constituição, a

A família, constituida pelo casamento ou pela união

o homem e a nulher, tem especial proteção do Estado. 11

JlllEUCO flue

JUSTIFICAÇAO

Não há dúva da de que não se pode exigir de uma mulher ,

violentada que leve a termo uma gravidez fruto de um ato de V10lêo"l
ela, ou que, nos casos de gravIdez de risco, empenhe sua pr épr ra vi
da comprometendo a vida dos f r Ihoa já nascidos.

Nos casos de má formação fetal a Le a deverá regular os
casos em que os recursos da ciência indl.quem que a gravidel; levada
a termo, trará ao mundo um ser para a vida vegeta tiva.

o feto contaminado pelo virus da AIDS, é a nosso ver,
motivo que autoriza à mãe a opção por ter ou não a criança que gera.

--------.

Dê-se aos
guinte redação:

"Art. 263.
tâvel, entre

~ TUTCJ/~U$TlflC"Çi.CJ -'

"Art. 264. . ........•.................•.......................................

§ 5Q OS filhos, Inclusave os adobvos, independentemente do estado civil dos
pais ou dos adotantes, têm iguais díre;tos e qualificações, vedada a omissão do

nome dos genitores no respectavc registro. 11

JUSnflCAçAO
= 'tEX'tl)/4U$'\'lfltl.

çi.l),
_,

EfENOA ADITIVA.

Os filhos havidos fora do casamento são as vítamas inocentes dos desacer
tos paternos e da exagerada exigênc~a da legislação vigente, que chega ao cúmulc Acrescente-se OI« COLeER um parágrafo ao artigo 69, com a seçuinte redação:
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2P01149-7
--,--.,------~

enorme de pessoas , que porventura. sejam parentes de tatuíares dos postos

mâxincs de mando nas esferas federal, estadual e morücapal, que tenham

exercino esse mandato nos 2 Ou 2 anos e meio que antecedem a ereiçãc,

quando aos própraos titulares esse tempo é reduzido a 6 meses. Por um

cr ítérao de Justiça impõe-se que a limitação seja, no méxreo, a mesma

CONSTITUINTE ROBERTO

~-_-_-_-_PLt~b.Rlg/CO~IS$ÃD/SUBCI:UIIUÃO---------,

EMENDA

P PLENÁRIO

r

11 § • A Lei assegurará o rápido andamento dos processos judiciais, ínstttumoo

a responsabilidade civil dos juízes, membros do Mlnlsténo Público e serventué

nos que, pela inobservância dos prazos legais, causem danos às partes. 11

A falta de uma regra const.rtucaonaj estabelecendo a responsatn.Lrdade

cavf l dos que são responsãvers p~la rápIda aplicação da Justlça, tem levado

a Justlça a se tornar morosa e desacreditada. Hoje em dia, os processos se
arrastam, na maioria da vezes, porque os prazos não são obedecidos A OAB

sugenu e apoaa esta Emenda_o

JUSTIFICATIVA

EMENDA 2POl147=l
-.--~------~

CONSTITUINTE ROBERTO

= "u:N...,IIO/COllISdo/.lJ.tOIlIUi.o ~

r.T TEllTO/~tl~TIfIC...Çi.o _,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao art. 247 a seguinte redação:

lIArt. 247: As verbas públicas, salvo bolsas de estudo, serão destmadas às

escolas públicas, podendo em casos excepcionais e na forma da lei,

ser aplicadas embenef'Icao de entidades de ensino sem fins lucra

tivos, devidamente cadastradas como utilidade pública".

JUSTIFICATIVA

Sob pena de arruinarmos nu.lbões de estudantes carentes que hoje percebem bol

sas de estudos e que cursam escolas privadas, não se pode deixar de Introduzar
a ressalva
Por outro lada, a separação da tçreja do Estado não permite o prava.Iéqao de

escolas confessronaís . MaIS ainda, filantropia é caridade e candade não é

ensmo ou escola
FInalmente, o objetivo do dISPOSItIVO falo de prererercãar entidades sem t ios

lucrativos ( esta ê a expressão correta) e os itens I e II podem ser soprinuoos

com O acréscimo SImples da expressão ora adrtada, ou seja, II devidsmente cada~

trada como uhlldade púbãaca''

Para a entadade se tornar de uhlldade pública necess.rta preencher os reqUISI

tos superfluamente repetidos nos .InCISOS 1 e 11

A emenda promove uma melhor adequação do texto, sem alterar-lhe o conteúdo

~-------------TEXTO/JU5T1fICAÇio--------_-----.,

EMENOA ADITIVA •

Acrescente-se um parágrafo, entre os parágrafos 7º e 812 da art. 44, com a redação
abaixo, renumerando-se os parágrafos subsequentes.

"art.44••••••••••••••••••••

§ 8Q . Nenhum tunc.ionâr.lc, diretor ou empregado, na administração pública, direta

ou Indireta, empresa estatal ou sociedade de ecooonia mista, terá remuner.§.

ção ou vantagens superiores às percebidas, respectivamente, na área municl
pal , pelo Prefeito; na área estadual, pelos Secretários de Estado e, na

área federal, pelos Ministros de Estado.
JUSTIFICATIVA

Estamos assastmdu, neste momento, a um autêntico festival de denúncias

em todo País e em todas as esferas, murucípal , estadual e federal, apon

tando verdaceara orqaa na remuneração e vantagens usufrurdas por servado

res públlcos e dar igentes de estatars. São lias marajás" que jubilam em to

dos os setores e levam à ruína o eráno público.

O problema não é conjuntural. ou eprsõdico. Permamentemente se repetará,

seja pelo nepot.rsmo, seja pela .1mpropnedade legal. seja pela passãvrcaoe,
perrmsaaV.idade ou racaHtação das administrações públlcas
Impondo-se uma norma constrtucronal que fixe o lImite, ainda que elevado,

para a remuneração desses servidores, disciplinando-se por esferas, a ní

vel mmícapal , estadual e federal, o cr.ítérao remuneratório, estaremos

drst.Inquíndo o alcance e extensão da medida e compatibilIzando, segundo o
grau de nnpnrtâncaa, as funções exercrdas ,

rc-r- TUTOfJU5TlfICb.
çiiO---

.:...- _,

2P01150~-1~ ~

SENADOR OLAVO PIRES

Acrescente-se ao Artigo 212 do Projeto de Consti

tuição o seguinte Parágrafo:

páragrafo H! - A micro-empresa será definida pelo

limite de faturamento anual fixado a nível Nacional.

~""""""'"'''''''''

EMENDA
P

TORRES

2POl148-9
---------~

CONSTITUINTE ROBERTO

PLENÁRIO

EMENDA
tJ

EMENDA SUBSTITUTIVA.

Dê-se ao § 9Q do art. 16 a seguinte redaçâo:
JUS T I F I C A T I V A

art. 16•••

§ 9Q :-São inelegíveIs para qualquer cargo, no terr.itôrac da jurãsdição do titu

lar, o cônjuge ou os parentes até 2Q grau, por consaguinidade, af'Irudade

Ou adoção, do Presidente-da República, do Governador e do PrefeIto que

não tenham se afastado do cargo até 6 meses antes da realização das elei

ções, ressalvados os que Já exercem mandato eletivo.
JUSTIFICATIVA

Não se pode Impor aos parentes uma restrição maas ampla do que aos

ta tulares dos cargos do Poder Executa vo, dos quais se exiçe apenas o

afastamento nos 6 meses que antecedem as elerções

Não se just.íf'aca o cerceanento do direato de candidatar-se a um número

J 3 O propôs í tc m,an.Ifestado no Artigo 212 contém o

sao i o p r opós í.to de es t imu l ar o func ronamen t o da Micro-Empr~

sa, co~o orçaru smo eficaz para absorver a mão de obra, con

tudo a conce i tuação da micro-emur es a carece de uma defIni

ção a ní vel nacional , para evz t ar o que atualmente se ver i

f i ca , . em função da vontade dos Governantes, estaduais ou m~
m.c a p a i s .

A emenda ora proposta visa uru r i car o concea t o

de micro-empresa em todo Território NaCIonal, dispensando a

t a i s orqaru sncs o mesmo tratam,ento t r rbut ár í o pela União,

Estados e Municipios.
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Dê-se ao Parágrafo V do Art.207 do Projeto de Coostituição a
""!JÚnte redação;

o artigo 239 do ante-projeto prevê que as ações governamentais na
é.rea da assistência social serão da competência normativa federal e a exec..!:!.

çJo dos programas ficarão na competência estadual e municipal.

D~ acordo com essa redação é atingida, especialmente, a LBA que, há
meio século, assumiu a função do Estado na condução da política social do
País. Com efeito, somando esforços comunltários e descentralizando suas
ações, o órgão, que tem por objetãvo atender a população carente ainda à

margem da previdência social, atinge hoje, mais de 80% dos 1.149 rwnicí
pios brasileiros:

UlI::I., no momento em que se cuida da reorganização politica e aCininis-
trativa do País, essa longa experiência não pode ser desprezada, ainda mais
porque a LBA pratica uma politica de descentralização e municipalização dos

seus servrços
O propósito visado pela redação do citado artigo de efetiva partici

pação dos Estados e Municípios nos programas sociais, apresenta espectos
salutares. Mas a descentralização de tais encargos não poderá ser feità de
forma repentina, sem levar em conta as diferentes peculiaridades regionais

e locais.

Assim, para a manutenção quantitativa e qualitativa do compromisso

social da União, não se pode delegar a ela somente a competência normativa
da assastêncía social, sob pena de se quebrar uma sistemática que tem demon..!
trado os melhores resultados até aqui.

Daí os motivos da representação da presente emenda através da qual

se atribui à responsabilidade federal, não somente a competência normativa;
mas, também, a coordenação dos programas de descentralização político-aetni 
nistrativa da assistência social. Por outro lado urge que seja assegurada a

partacípação dos órgãos representativos da assistência social no processo

de descentralização político-administrativa, não somente por uma questão de

direito, mas, sobretudo, pelo comecnrento no trato das questões sociais,
adquirido ao longo de cinco décadas, preservando-se coerências como díspo.§.
to no inciso II do artigo 239 e 29 das disposições transitórias em seu pará
grafo úruco ora apresentado.

E: oportuno também esclarecer, que a proposição em apreço foi sugeri
da pelas associações dos servidores da LBA de todo o Brasil, que detém a re
resentatividade de mi.lhares de re ados em todo o Territ6rio Nacional. -

t1J;l:;iJ;:J;""""

Par. Onico - A transferência a que se refere o csput deste artigo deverá
obedecer ao plano elaborado e coordenado pelo Governo Federal conjun
tamente com os órgãos estaduais e mmícípats responsáv~ispela assi.!

tência social, prevendo cooperação técnico-flnanceira às adminis
trações municipais, além de mecanismos e estratégias de co-partici
pação e co-gestão administrativa pela commídade na execução de

suas ações.

JUSTIFICATIVA

ART. 29 - A trsnsrerêncra das responsabilidades e competências sobre os ser

viços e atividades descritas nos incisos V e VI do artigo 37 e I
do artl.go 239 entre os níveis de Governo Federal e Estadual para
o murucãpaâ deverá ocorrer num prazo máximo de cinco anos.

Oê-se ao artigo 29 e seus parágrafos das disposições transitórias,

a seguinte redação.

;r-------------TIEXTg/Jl/'TI"CAlt;;a. ~

r

= Tt.llTa/JUSTI"CAçia -,

EMENDA 2POl152-7fJ - SENADOR OLAVO PIRES -----------~

p:rJ;PARTIPO--

1PMDB-RO.

2POl151-9
---------~

Art. 14 - São Brasileiros;

Inclua-se no capítulo pertinente à Nacionalidade:

o Brasil é, tradicl.onalmente I um País sem precon
ceitos r ac a.aas , onde a étnia é fruto da mistura bermoru.os e do
branco, do índio e do negro.

Ultimamente um numeroso corrt iriqente europeu e asi!

tico juntou-se aos nossos pr imí t ívos colonizadores portugue
ses dando à população brasileira uma expressiva contn.buição

étnica onde ho je se ~ncluem desde o coreano e o japonês, até

os povos bálticos.
Sabedores da índole do povo brasileiro, inúmeros

são os e s t r enqe ar c s que demandaram para o ar as a I e aqua const.!.
tuiram renu í ras e pa t r í.môruo ,

Muitos deles, hoje at í nqa dos pela idade provecta só

não efetuaram o processo de na t.ur ak i.zacãc por di ficuldades b~

r ocr-é t ãces e até mesmo finaceiras.
Os es t r anqe i ros ahr anq.rdo s pelo preceito Constitu

cional ora proposto, s~tuam-se na faixa etárla acima de 70 m:s
50 dos quais dedacados ao Brasil.

Em sua maaor í a , são aposentados pela leglslação pr~

'Ildenciária brasileira, que possuem im6vels, pagam tributos e
dedicaram a existência Lnte i r a ao desenvolvimento do Brasil.

Dar a tals pessoas a cldadania brasilelra, J um lm
perat Ivc de justiça que justifica-se plenamente em homenagem aos
serviços prestados em pruve ato do Brasil.

Para evitar a d í screpânc ra e dí.ve r s rf'Lcaçãc do

parâmetro que oscilam de 200 OTNs até 10.000 OTNs do fatur2.
menta anual como definição para Micro-empresas, é premente
que seja garantido na Constituição valor Nacannà L em todas
as r eç.i.ê as ,

d) - Os estrangeiros, com descendência brasi
leira, residentes no Brasil há mais de 50 anos que apresentem
abonadora vida preqressav ,

JUSTIFICATIVA

Atualmente a falta de Lncerrt avos às pequenas
atividades 1 seja no campo administrativa, tributário e de

senvolVlmento empresarial, é comum em todo o pafs, consequên
ela da má vontade e de uma política distante da realidade ec,2.

nômlca, isto está levando milhares de empresas a falência. As
isenções de tributos e outros bene r ícacs , antes de serem uma

perda para 05 cofres públicos são um instrumento social a:m r~

torno certo na geração de empregos e riquezas, indiretamente
aumentando a arrecadação. Lembrando ainda que com a reforma
t r rbut ãr ra , os Estados e Municipios receberão maior fatia do

bolo tributário.
A inclusão do re f'erado dispositivo além de s~mpll

ficar, f'ac i Lí,tar, será fundamental para a consolidação do se,g

menta a nível Nacional. Finalmente a nu.cr o-empr esa seria recQ.
nhecida como fator vital na integração e progresso da Nação.

r.r-------------TEllTO/Jl/STlfICAÇ;;O---- ~

r

EMENDA

r
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V-"A dlstribuiçãà dos derivados de petr6leo a suas alternati
vas carburantes caberá com exclusividade às empresas nacaonaís , ressal
vando-se o direito adquirido das empresas estrangeiras que operam no

País, às quais é vedada a construção de novos postos."

JUSTIFICATIVA

A retirada pura e samp.Ies do Item V do Artigo 207 do Ante-Prp'

jeto não mudaria em nada a atual situação e as MuItinaclonals continuaricrn
a dominar o mercado. Mas a Constitumte veio para mudar. E mudar para me..
lhor, como única forma de justificar sua exístência.

A redação ora proposta visa tão somente harnoruzar sem ferir
o direito adquirido das empresas de capatal estranqearo que operam no setor
de dí strãbuação de combustível.

A r,!dação proposta atende plenamente o prop6sito de proteger

a empresa nacional, além de harmonizar-se com o preceito Constitucional
previsto no Parágrafo 412 do Art. 612, que determina o respeito ao drreãto

adquirido , o ato jurídico perfeito ou à coasa julgada'l •

O prop6sito selutar de proteger a empresa nacional não deve

chegar ao ponto de alijar as empresas distribuidoras de capataf estran
geiro que há várias décadas mantém a meiona dos postos de orstz-íbníção

no arasai ,

r

JUSTIFICATIVA

IIArt. 46 _ .

Paragrafo 12 - .

2POl154-~
----'-----------,

Repete, o dispositivo, a regra já inserta para os militares no
Artigo 51,' paragrafo 82 , do texto constitucional proposto, acrescen
tando alguns detalhes especificas das carreiras civis, como a possi
bilidade de aproveitamento em outros setores do serviço público, de

modo a não onerar extremamente a Administração.

o dispositivo ora proposto preenche essa lacuna constitucional.
e será de grande valia no processo de melhoria funcional dos quadros
policiais, ensejando salutar renovação.

Regra semelham:e, contudo, inexiste para o serviço público ci
vil, pelo que o rejuvenescimento dos quadros da Policia Civil fica
prejudicado, ainda que também absolutamente recomendavel do ponto I

de vista operacional, não s6 pelo vigor físico exigível, como tam

bém em face das elevadas pressões fisico-psiquicas a que submetidos
os ocupantes dessa carreira.

Paragrafo 2º - Lei da respectiva entidade da Fed..!:,

ra~ijo poderá estabelecer regime juridico próprio

para os servidores policiais civis no tocante ao
limite de idade e outras condições de t eansrerên

cia para a inatividade ou aproveitamento em outros
setores do serviço público.

Paragra fo 3º - "

ADITIVA

Acrescente-se ao Art 46 um pargrafo, que passará a ser o para
grafo Zº.:

As Forças Armadas, e as Policias Militares a elas equiparaveis
nesse ponto, tem previsão constitucional que permite à lei ordinaria
estabelecer os Lâmí,tes de idade e outras condições de transferência
dos seus integrantes para a inatividade.

Atende-se, assim, à necessidade de renovação dos Quadros des
sas instituições, cujo rejuvenescimento é indispensável à plena exe
cução de suas tarefas.

EMeNDA

r.-r TEUc/JUSTItIC.... ;;O .....,

r.-r pl.tIlAnIO/coI.lIU40/SUIlCCUISSÃo .,

No Brasil, essas quatro irmãs controlam 60% da dí.st r.íbinção .

00 Rio Grande do Sul a Roraima quem pretender abrir um posto de distribuição,
terá plena viabilidade se contar com o beneplácito de tais empresas. A força

de seus tentáculos é tão grande que várias empresas brasl1eiras fecharam

suas portas, impossibilitadas de operar no ramo. Tal é o caso da Petrominas,
da Matarazzo, da Nacional e outras que já operaram na distrlbulção e desapa

receram sufocadas pela força do cartel.

E não se diga em defesa das multinaclOnais distribuidoras que

elas sejam fontes permanentes geradoras de emprego a brasilerros. A SHELL
qOe é do porte da VOTORANTIM emprega 2.000 funcionários, enquanto a nossa n~

clonal emprega 60.000 brasileiros.
Os investimentos que tais empIesas efetuaram no Brasll foram

realizados com o próprio capital brasu.le.lro, quando há 2S anos compravam o
produto da petrobrás para pagar em 90 dias e o revendiam à vista ao consum

dor. A frota de caminhões em sua grande maioria foi comprada mediante finan

ciamento privilegiado do FlNAME. E agora estão distribuindo até o álcool de

norte a sul do Braail , deixando aos brasileiros apenas a cachaça para adoci

car as amarguras.
Nenhum brasileiro de bom senso pretenderá, que a Consti tuinte

venha a institucionalizar uma xenofobia que não faz parte da nossa tradição

hist6rica. O Que pretendemos é que se encontre uma f6rmula hábl1 para domar
essa hlPertr~fia do capital estrangeiro, em detrimento do progresso da empr~

S8 genuinamente Nacional. Para tanto, bastaria que a Lei Maior estimulasse
o investimento das empresas nacionais no setor da distrtbuíção e l1mitasse
o crescimento das empresas estrangeiras, mediante a prmbãção de abertura

de novos postos, ressalvando o direito adquirida.
A negligência de nossa legislação permihndo a hrp,rtrofia das

empresas MuItinacionais na mercado brasrIefro, gerou um pesada ônus à nossa

Há pouco telTlJo, a empresa privada brasileira detinha 7rD, da

indústria f~rmacêutica nacional, que hoje se reduz a desqualificadas 10%

com produtos de pouco Interêsse,
Assim também ocorreu na área da eletrônica e das comunicações

onde uma série de concessões dadas a corporações transnacíonais desalojaram

totalmente a indústria nacional do mercado interno brasileâro
A emenda ora-proposta, ao mesmo tempo em que blnqoera o cres

cimento das empresas t-\l1tinacíonals, estimula o crescimento dos grupos naci,2,
nais que poderiam assumir em breve futuro, o comandamento do mercado, contr,!!
riamente BO que ocorreu com as outras indústrias que acabaram perecendo.

Evidentemente, seria nocivo ao interêsse nacional a retirada
pura e simples do Item V do Art. 207 do Ante-Projeto da Comissão de Sis

tematização, pois, isso acarretaraa na permanência do Status vigente, D~

de as Multinacionais auferem vultuosos lucros e as empresas distribuid,2,
ras brasileiras vivem sufocadas pela pressão do poder econômico.

Tal matéria merece uma dehda reflexão por parte do legisla
dor, pois, muito mais do que mero mterêeee econõnuco envolve fatos con
cretos relacionados com a Segurança Nacional.

Qual'1do a Argentina envolveu-se em conflito armado com a Ingl!.
terra. deu-se conta que a distribuição de combustível estava t:otalnEnte res

mãos da SIti.L (inglesa)e da ESSO. da 1EXAUJ e da A1l.ANTIC (americanas). O

inesperado inimigo exercia literalmente o contrôle do tráfego interno de to

dos os veiculos automotores, além das fábricas cujos motores também depen
dessem de corlilustível. Se o conflito armado perdurasse, seria inevitável uma
paralização total do fornecimento de combustivel pois, quem não era inimigo

declarado, era aliado dele:.. ~

economia.
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tJ PLENAAIO
PLEtlI.R1D/cllIolISSiQ/SUBCllIolIU;:O'---------...,

EMENDA
f?

PLENÂRIO
r.r TEXTONU$TlfICAÇÃtI ----,

Inclua-se, nas disposições transitórias. o seguinte:

Art. • Os Estados :ficam obrigados, no prazo de seis meses, a contar

da promulgação da Constitui.ção Federal, a elaborar planos que objetivem o reequi

pamento policial. a formação e treinamento de pessoal e a construção e recuper!!

ção de presIdãos ,

Parágrafo Ilnãcc , Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, a

União, durante 10 anos, destinará cinco por cento da arrecadação do imposto de

renda de pessoas físicas e Jurídicas, a programas de Segurança Pública.

JUSTIPICATIVA

Nas grandes cidades, vivemos sob o signo de terror. A escalada da vio

lência assumiu, na última década. índices alarmantes. Os marginais, não raro. e.§.

tão melhor organizados e dispõem de armamento muito mais moderno do que a poli

cda , Há superpopulação carcerária em todos os presídios do país e 251 mil condena

dos, com mandado de prisão emitidos, continuam em liberdade. A insegurança ati,!!

giu limites insuportáveis. Estes, em linhas gerais, os argumentos que. de forma

sucinta, justificam a medida ora pleiteada.

PLENÂRIO

= ll::XTI}!JUSTlfICAÇÃQ_. --...,

o ~nC1.sO lI, do Artigo 117, passa a ter a seçur.nt.e redação:

Artl.go 117 - ~ .. ~ ••••••••• ~ ~ • ~ ~ •• ~ ••••• ~ •• ~ • ~ • ~ • ~

I - .

II - A alteração do número dos membros dos 'rribunaa.s Infe

riores e a cr-aeoão e exeancão de cargos dos seus servacoe auxd.La.a-.

res e de Órgãos das anat.âncaas anfer aoxea com os seus .re spect.avos

cargos dependerão sempre de maca.atava do 'rr.ibunej. xeepect.avo ,

r.r-------------TtxTo/~uSTIfICAÇÃQ' _

Dê-se a letra "a?, do a.nca so XI, do Artl.go 23, a seguinte redação:

"Art~ 23 - Compete à trm.âc e

XI - •••••••••••••••.•••••••

a) os eervacos de t.ej.ecomunaoacôas

JUSTIFICATIVA

o texto aprovado pela Comissão de Sa.s tiematiaz a çâo caracterlz..e

-se pela ampxecaaâo , uma vez que, não obedecendo a defan í.côe s Consa
gradas de serviços de ceLecomuna caçôes , eapeca.r ace ser-va çoa _ nacJ.~

naas - até a presente data não oexacter-iaeõos na Leqa.sLacâo bxas r-,

Le i.ra . A segUl.r serão mostrados os grandes. .í.nconvenaenee s que o tex

to aprovado trará~ ao desenvolvimento das t.eâ ecomuna.oaçêes do PaLs ,

VeJamos:

Ao antrcôuaa.r um oonceaeo até aqua, estranho à legl.slaçào br~

aa Le a.r-a (aer-oa.eos nacaonei.s I o texto leva a pressupor a exa.atiêncLa de
2 (doJ.s) tipos de aez-vxç os , os Looec.s (munacdpeas j e e s tiadua a.s , Em

conaeqüêncaa os p'r ame a'r os f a.caza.am na esfera de competêncaa do MunJ.

c Ipao , por força do também Já aprovado dl.SPOSltJ.VO:

IIArt. 36 - Comgete aos Municipl.os:

•••••1•••••••••••••••••••••••••••••

v - oxqana.aaz- e prestar os aez-va ç os públ1COS de

anbexease local 11

05 segundos, servacos esteõuaa.s [ant.errnunacapa r s dentro do

mesmo Estado), paaaazu.am a ser regulados pelo poder estadual, por

força da seçuant.e da.spoaa.çâo açuaj.ment;e Já aprovada:

"Art. 27 - .~ •••• ~ •.•. ~.~ •••• ~.~ •• ~~ .•..•• ~ •••.• ~

§ 1Q - São reservadas aos Estados as compet.êncaas

que não lhes seJam vedadas por esta Consrt.i.t.uaçâc , TI

Esta regulação vem a ser, na e seânca.a , equava Len t.e à da Cons

tu t.ua ção de 46, que aSSJ.m da.apunha sobre a macê.rc.a e

"Art. 59 - Compete à üm.âo e

r

JUSTIFICATIVA

Os 'rrabune i e superrcxes , aedn.adoa na Cap i.Ea.L Federal, es

tão d~stancJ.ados das necessJ.dades e problemas relatl.vos à estrutura

ant.erna dos Tr1.bunaJ.s Reqaonaas , que atendem â s pecu La.ar adade s 10

caas , Por outra parte, nenhuma arrt.ez-Eez-ênc a.a têm os 'rribuna r s Supe

r aoxes em relação aos 6rgãos de P'r ameaz'a r net.ânc aa , CUJos problemas

estão afetos exc Lus avamerrt.e aos Trlbuna~s Req i.onaa a que, por sua

vez, têm .rea i s cond'i.çôe s de ava.Laar suas neceas a.dades ,

Por estas razões, não há motavo do lnC1SO lI, do Artl.go

117, ter a redação proposta no Pz'o j ebo A, da conu.s sêo de s i.seemam-,
zacâo .

Dai propormos a moda f aceçâo ora suçer ada ~

XII - explorar, diretamente ou rned a.antie aut.or i aacão

ou concessão, os aer-va.coa de telégrafos, de radJ.oc!?

muna.cação r de r-edaoda êusão , de telefones J.nteresta

duaa.s ou ancernacaonaa.s , de navegação aérea e de I!
nhas férreas que liguem portos mar-Ltnmos a fronteJ.

ras naca.one a.s ou transponham os 1mJ.tes de um Est~

do."

Não hás sob qua~quer aspecto de natureza técn~ca, econôm~ca

ou de a.ntiez'es ae pdhlaco ou est.ra t êqaco , jus t a f acat ava para se man

ter a redação aprovada, uma vez que ela de s c.rô i a ex.i atênci.a de um

únaco poder, tanto r-eçuLat.ôr-ao quanto para execução (darete ou por

concessão) dos serviços públicos de tre Lecomunacaçôe s , É que fol. sob

a égJ.de de ufp únaco poder central que foi xeaLa.a ada a grande e reco
nheca.da obra, de a.ntieqr-acão, dos ma a.s de", 4 .000 munJ.~ e outra~

tantas Loce.La.dades do pais pelo s aseema xacaonat de 're.Iecomunacaçôea ,

e da elevação da qual.i.dade dos se rv i.ços a n Ivei.s ~nternac~onal.s, obra

essa que só foi possivel r ee i aaar- após a una.f i.cação da competêncaa ,

constntux z-eaLadade andaacut-IveL, quer do ponto-de-vaat;a téc

n i.cc , quer do econônu.co - .reconhecada , por s rnet , pelo Supremo TrJ.h}:!

nal Federal - que os serviços púbI a.cos de t.ej.eoomunaoaçôe s atualmen

te l.mplantados no Brasil não estão au-j ea-t.oe , nem podem estar, a qual-

I
quer deLamacaçâo territorJ.al a.nt.exna quanto à compe-cêrioa.a para sobre

eles da.spox , Outras aj.a.âs , não pode.ra.a ser sua estruturação, consa.ae-,
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rada a sua natureza federal, conseqüente da sua pr-ôpr-aa confaçur-acâo

sa.at.ênu.ca , que cobre todo o Pais.

---- ------~---.------

mente se pretendeu favorecer com o da spos a.cdvc aprovado.. adote a eme.,!!

da ora proposta .

Ma~s que a pr-ôpr-aa enerç a a eLênrace , CUJOS sexva.ços e anseaj.a

cõe s o ca.tiado art. 23, XI, "b" do Ant.epxoj et.o , situa, sem da.e cr-Lnu.na-.

côes , na ôrbata do Poder Federal, naturalmente em vJ..rtude das 1II1plic~

cõe e eécmces e eccnônu.ces da geração e trranema.ssâo de energia em âm

b a t.o nacaonaj , os serviços pv.b1J.cos de telecomunicações merecem figu-

f rar com igual tratamento, à vista de se disporem em vereeee i.ro siste

ma ar-t.eraaL, CUJo fluxo {tráfego} se r-eaLaz a através de todas as suas

arcêrxas , vei.as e capi.Laces , e cujo p Lanejemerrto , execução, controle

e r a soej.aaecâo demandam ser realizados centralJ.zadamente, pelos refI..!:.

xcs que a operação dos segmentos exerce sobre o conjurrt.o do sa.seene •

Esta verdade tende a se tornar cada dae mais evidente com O advento,

face ao progresso da nu.croeLeta-ôm.ca , da Rede Digital de aezvi.ços In

tegra.dos, na qual todas as e spácaes de telecomunicações serão veacu-.

ladas por único transportador.

r.r------------- TUTO/JUSTIFIC.ÇÃO--------------,

T Dê-se ao Artl.go 12 e seus parágrafos a sequa.nt.e redação:
TíTULO II

_ pulver~zar, pois, a competência para explorar~ncederos
aarvrcos púbj.a.cos de eeâecornuru.cecôes será retornar à trl.ste sn.t.uação

de um passado a a.nda recente, em que a d.Lve.rs a.dade de cr-at.êr-í.os para

cálculo de tarifas, para escolha de equipamentos e definição de méto

dos de operação, e a falta de unadade gerencial e técnica, carreada

pela exa.seêncae de centenas de entidades operadoras, geravam a total

desconexão dos serviços e sua baixa que.La.dade , em todos os âmbitos.

Será por a perder toda a conqua.sua representada pela una.f í.cação empr..!:.

aazu.aL dos servaccs em âmbl.to estadual, reall.zada através das empre

sas-pólo do Sl.stema TELEBRÁS - uma em cada üna.dade Federativa. Assl.

nale-se que essa medida veac a cumprir o ideal de integração Já ex

presso pelo Congresso Nacional ao promulgar soberanamente o código

Bt-a s a.LeLr'o de 'refecomunacacôea (Lel. 4.117/62), em que pr-evxu a ci-xe-:
ção da EMBRATEL e avançou (art. 29) meda.de s de um.fa.cação de cra.té

r-aos t.êcnã.cas e oper-ac a.onaa.s , complementadas pela posterior cr-a.acâo

do M~n1.stérl.o das comumcecões e da TELEBRÃS, da'tada esta pela Le a

5792/72. Todo esse va.eoraoso processo esvazaec--s e-La , e, com ele, o

pr-ôp.rao Ml.nistérl.o e a TELEBRÁS.

Por outro lado, o texto do arrt.ep'rcj ebo contém flagrante :unpr~

praedade eêcnace ao, após ca.t.ar serviços de eet.ecomunacecôea , dl.scrl.

nu.narr os da r-ad.roda f uaâo e ez-ansnu asâo de dados, como se não fossem

estes aspêcae s daquele gênero, conforme se pode concnui.r da def a.na çâo

a.ntiez-naoa.ona L (ccnvênao frrcexnacaona L de Telecomunicações, assinado

pelo País, na Convenção reall.zada em Montreux, suíça, em 1965, e rat!

f1.cado pelo Congresso Naca.cna L, pelo Decreto Legl.slatl.vo nç 52, pro

mulgado pelo Decreto Legislatl.vo nç 52, promulgado pelo Decreto Exec!!.

t1VO nç 64469, qe 06.05.69):

Dos Direitos e Gaz-arrtu.as Fundamentais

CAPíTULO II

Dos Dl.rel.tos soca.aa,e

Art. 12 - A gestão dos órgãos de Prevaôênca.a e dos recur

50S arrecadados pelo Poder PúbLa.co , com base na contrrabudcâo dos em:

pregados e das empresas, Lncâuaave o Fundo de Garantl.a por Tempo de

Se.rvaço , o F~nsocial e o PIS/PASEP, caberá, exc'lu savament;e , a colegi.!!.

dos com parta.capacâo para.t.âr-aa dos trabalhadores, empxeaáraos e qove,E

no, nos termos da lei.

§ 19 - Aos õrgãos gestores das enb z.dades e Insc.ícuacões

: pr-evadenci.ár-Laa cabe, sem qualquer meexferênc.í.a do Poder Públ1.co, a

deãa.m.cão das contrrabu açôes de custeio e dos r espectiavos planos de be
nerIcaos . -

§ 29 - A oontirabuí.ção do Poder Público não será nunca an

ferJ.or à metade da parcela com que, para o fl.m de cuateao , contribui:

rem conjuntement.e os trabalhadores e as empresas.

JUSTIFIClITIVA

A sr-evaõêncaa sccaaj, tem sido, desde a sua instituição,

ooj e to de manl.p~_ão _politl.ca, em dl.ferelJ\tes grau~ coletividade

tem a obrl.gação de oontrrabuaz- para a' sua 1Tlanutençao,~êõiiiõurn- -encârgo
coãeeavo e como um pr-ãncdpao de Justiça sccaaã , Mas isto não dá âa.re í.

to ao Estado de usá-la para os seus próprios fins. Por isso mesmo, ~ f

anô.íspensâvej, que o dd.nhe az-o da Pxevadêrrcâ.a e das Lnet.Ltua.cõea previ-

I ôenc.râraes ae j a , no minimo, çer-ado €a adm.í.m.at.reôo paritariamente pe

I los corrcrabuanres ,

"Telecomunicações: transmissão, enu s sâo ou receE.
cão de s i.neLs , marcas, escritos, imagens, sons

ou informações de qualquer natureza, por fio, r.!!.

daoejetrri.cadade , recursos ôt.acos ou quaisquer o~

tras sa.stemas ejetrrcmaqnêtn.coa'",

Neste sentido, a emenda de tiezma.na que todos os órgãos da
Pz-evz.dêncu.a ee j am coletivamente geridos aexavés de representação paz-a

tária entre empregados, empregadores e um representante do Governo:

CUJa ação deve ser apenas mediadora, normat ava e fl.scall.zadora.

Adotado esse pranc Ipao , o cuace ao e o plano de benefI

O1.OS devem ser de f a.nados , não pela Le a., a Leatior-a.amentia , nem pelos an

teresses po'l.Ltacoa e part adár-Lcs , mas, s am, por seus prôpracs gesto:

res. Por a.sao a emenda prevê que a cont.rabua.çâo da ccdet.avLdade , re

presentada pelo Estado, será também para.t âra.a , ou se j a , l.gual ã meta

de do que conjunt.ement.e conerabufrem empregados e empregadores. -

Idêntl.dO prancIpão deve ser..apLa.cadn .na administração

dos recursos dos trabalhadores e das empresas, como acorre com o Pan-.

5001.a1, o FGTS e o PIS/PASEP. t um absurdo que recursos como o do F1D

socl.al, contrl.buição das empresas e dos consumidores, possam _servl.r

para fJ.11ancl.ar alçuns pr1.vl.leg1.ados, em Vez de serem aplicados se~un

do os interesses dos próprl.os contrlbul.ntes. Os privilég1.os são ~nco~

pativeJ.s com o reg1.me lJ.beral e com o Sl.stema democrãtico.

l:=f
Por todo o exposto, aconselhável será que a Constitu1nte, +

aos 1nteresses rna10res do País e das cornun1dades que equivoca-Iatenta

FJ.nalmente há que ressaltar que, destruída a centrall.zação h~

I Je v~geDte, tornar-se-á impossível manter, não só o subsídl.o cruzado

J entre servl.ÇOS (os ~nterurbanos e l.nternacl.onal.s financl.ando os de ~

bl.to local, de mUl.to mal.or sl.gnl.fJ.cado sO~J.al), como também o l.nter

-regl.onal (as regl.ões mal.S rl.cas do pais fl.nancl.ando as mal.S caren

tes) •

caracterJ.ze-se que tal defl.Dl.çâo fol. mancada pelo Código Bra

ed Lea.xo de 'reLecomum.cecôes , Lel. 4 ..117, de 27.8.62, um dos mstrumen

tos Leçaa.s ma i.s bem suceda.doe no Pais.

A par dasao , lança dúvada , o AnteproJeto, quanto a se preten

deu ele restrJ.ngl.r a cornpe't.ênca.a federal sobre os citados serviços de

I r-ad i.cd afuaâc e taransmasaãc de dados àqueles da t.oa nacaonaas , a.ntie rea-.

tadual.s e J.nternacl.onaJ.s, com o que estarl.a reservando aos Estados e

MunJ.cipl.os os poderes em relação aos citados servJ.ços reall.zados em

seus respectl.vos ãmbJ.tos territor~al.s.
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=----- TEXTO/JU'TIFn: ...çi;o ---,

Dê-se ao Artigo 10 e seus parágrafos a eeçuance redação:

TITULO II

005 Direitos e õaxanta.aa sundemerrtaas

Capítulo II

Dos DJ.reitos socae.í.e

Art. 10 - :e livre a associação pzofa.s saonaI ou s andacaj, ,
nos termos desta constu.tuacâo ,

§ 19 - 2: vedada ao Poder Executivo a J.nterferência ou in

tervenção na or-çaru.zaçâo s Lnda.ca.L, A Lea não poderá eXJ..gJ.r autioz-aaa-,

ção do Estado para a fundação e funcionamento de s md.í.cat.o , ressalva

da a observância do z-equaaa.tio previsto no § 29.
1

§ 29 - J:: assegurada a p LuzaLa.dade s í.ndaceL, desde que

concorram para a sua fundação e ereeavc Eunca.onamentio fl.ll.ados corre~

pendentes a um terço da r espect.ava cat.eçocae ,funcional ou eoonêrm ca ,

39 - r: igualmente permí.tiada a formação de amdacaeos

por empre sa , desde que o número de empregados ae j a superuox a canco

mil trabalhadores.

§ 49 - Além da contrrabut.ção aa.ndd.ceL Lavremerree estabele

cida pelas r-especta.vas assembléias, as e ntn.dade a s mdrceae farão JUS

às seçuant.ea parcelas do ampost;c s i.nda.caj, correspondente a contrra.bua,

cão de um dia de salário por ano, arrecadada nos termos do que da.spu-,

ser a lei compj.ement.azL,
inciso 19 _ 60% {sessenta por cento} deata.nados aos 51n

dicatos, na proporção do número de f11~ados;

inciso 29 - 20% (vinte por cento) destinados às federa

ções, na proporção do número de sindicatos f~liados, e

inciso 39 _ 20% (vinte por cento) de s't.a.nadoa às confede

rações, na proporção do número de federações f a Ld.ada s ,

§ 59 _ A entidade aa.nda.oa.L cabe a defesa dos daz-ea,tos e

interesses da categoria, individuais ou coãemvos , a.nc Lue ave como

5ubst1tUto processual em questões judaoa.aaa ou eõmam.serat.acee ,

§ 69 _ Aplicam-se à or-qana.aacâo dos eanãacaeos xureo.s e

das colônias de pescadores os pr-anc Ipaos adotados para os eãnâi.caeos

urbanos, nos termos da Le a ,

§ 79 _ Os aa.nda.cakoa par-tn.caparâo , obr-aqacozfamence , das 1

negociações coj.eeavae de trabalho.

§ 89 _ A prestação de contas dos recursos arrecadados e

apj.acados pelas entidades aí.ndí.caa,s será Ee a tia perante a Justiça do

Trabalho, que sanará, na forma da lei, as a r-requLar-adade s apuradas,

adotando as meda.dae punitivas cabiveis, nos casos de malversação,apr~

p raaçâo ~ndéb1ta ou má gestão.

JUSTIFICATIVA

A organização õemccréta.oa do Estado não exa.s t.e sem a or

ganização democr~t~ca da Sociedade e de todas as suas formas de repr.!

sent;~ão.- A ~ l~berdade de or-çeru.aeçêo não deve··~~l.stir ;pen~s para os I
partidos, que representam os ancer-eases po't Lt.a.co s J..deológicos de to

dos os segmentos sociais. :J:: Lnda.spenaâve.L que se j a assegurada também

para a organização dos J.nteresses corporativos da Sociedade, represe!!

tados pelos s mdaeaeos ,

1:: uma ancoazêncaa que o texto conec.ítucaonaj, proposto a,!

segure a liberdade de organização dos partn.dos po'lLtn.cos e proiba a

liberdade de ozqanaaaçâo sind1cal.

Entendemos que o p.Lur-eLa.smo sunda.car , sem a cozz-espondep
te base de contribuição econômica que assegure a sua independêncJ..a e

O seu funcionamento, é uma Laber-dade contra a livre orçana.aacão do I
trabalho. Além do mais, é inconcebível e antndemocxât.tco que haja un.!

dade na base e plura11srno na cúpula, corno ocorre hoje com o SJ..ndicato

úru.co , que pernu.tau o surqament;o do "peIequasmo'", convavendo com" três

cencr-ai.s s a.nda.caa.s da f ez-e ntre s , Exatamente por 1550 a a Ltiermatn.va que

a emenda propõe procura oonca.La.ar- um mfnamo de liberdade de organiza

cêo s andacaj , com o suporte eccnônu.co a.nda.apenaâveL à manutenção doa

pequenos s mdacaecs nas reg1ões aubdeaenvo'Lva.da a (menor nivel de de

aenvoLvamerrcc r-ej.at.avo} , e com a representat~vidade que as ~nstitui

eôes s Lnda.ce.a.s devem ter. Nossa proposta, nestas conda.côes , assegura:

a) é Lavre a or-qam.aaçâo aa.nda.caj , desde que, para a sua

fundação e f uncaonament.oç concorra, pelo menos, um terço da r-eepect;a-,
va caceçora.e e conênu.ca ou pr-or a.ssa.onaj.r

b) além da contir tbua.çâo f~xada pelas respectivas asseie

bléias, é mant~dorl0 imposto s í.ndaoaj , Lavr-a da J..n~rf~~a ~o ~o_veE

no, que não maae se apropriará de qualquer parcela,distribu~ndoequ:L

tia't.a'vamerrtie entre as da.fer-errtes errt.a.dade a aand í.caas o produto inte

gral de sua arrecadação, pr-opo.roaonat.merrca ao número de filiados.

r:-r TEJTO/JlInIFrcAçÃO .-:..-__---,

Inclua-se no Ato das ru.spos açôea Const.LcucaonaLs , o sequance disp~

SJ..t1VO:

Art~go - g ozu.ada urna ccma.ssão composta de nove membros,

sendo três do Poder Legislativo, três do Poder Judiciário e três do

Poder Executivo, para promover as comemorações do centenário da pr;!

clamação da RepiibLa.ca e da promulgação da prameí.ra carta .repubLaca-,

na do país, podendo, a seu cru.cêr-ao , desdobrar-se em tantas subcoID.1.!

sões quantas forem necessãxaas ,

Parágrafo único - No desenvolvlInento de suas atribu~ções a c,2

nu.asâo promoverá estudos, debates e avaã a.ecôes sobre a evolução polí

tia.ca , sccaeij., econômaca e cultura do Pais, podendo articular-se com
os governos e s cadua r.s e muna.capa a.s e com anse.í cu.í.eõaa púbt.xcas e pr.=

vadas que deae j em par-trcapar do evento.

JUSTIFICATIVA

Como tem seLaerrcado o Senador Marco Mac1el, lia expressiva re

levãnc;:l.a desses acontieoamentioa andace , maa s que a convern.ênof.a, a n.!:.

ceaaa.dade de nos prepararmos, não apenas para comemorar adequadamen

te eventos tão not.ávea.s , como, ao mesmo tempo, .reaj.aaarmos - Go,\!er

no e Nação - um amplo balanço do J..t1nerãr~o per~orr1do desde o m0V!

menta de que- resultou a Proclamação da Repúb.La ca e o suceder de ou

tras densas transformações em nossa H1stór~a.

Além de comemorarmos convena.entiernentie essa ampor-tiantie efemér!

de - tão nece s sâxaa à cr-a.at.aLaz acâo de nossos valores e ao floresci

mento de nosso cava.amo - estaremos dando uma notável oontrrí.buaçâo
00aen't.a.do dOmelhor conhecament.o -de nosso -orde-namento- juriCiico-cons

eaeucaonaj, e do nosso processo de desenvolvamenbo , que de se j amoa 

crescentemente o.rqâm.co e ant.eçz-ado , realizado sob a égide de uma ar

dem democxâtn.ca que assegure a La.bez-dade , a ordem, a livre ~niciat~:

va e a presença a.ntiexnac.í.onaL do Pais, conforme os valores que cul
tua ao longo de sua Jornada hJ..stórJ.ca".

Esta, parece-nos, é a melhor e perEeat a justufacatava para 8S

ta nossa emenda, uma vez que se trata de assunto patrr.í.ótiaco , dos
mais s1gnifJ.cativos.
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I
Associando-me ã idéia, creio que todos os Senhores Constituin

tes estã.o concordo"'s que se faça uma avaLa.açâo desses 100 anos de Re-.

püblJ.ca, oara podezc-ae proJetar o futuro desta nação brae.i.Iea.xe ,

CPf""

JUSTIFICAçAO

Em tempo de paz, é considerado como um prooedarnent.o normal e r~

tineiro o trânsito, ou mesmo a permangncaa , de forças militares es

trangeiras em terrJ.tórl0 nacLonaj , para a .rea Li.aaçâo de exercícios m~

litares conj unt.os , vãaaeas ou escalas operacionais (naV10S e aerona

ves militares). Assitn, em tempo de paz, não é adequado submeter-se à

autorização do Congresso Nacional, toda vez que se tornar necessária,

a concessão de permissão para que forças estrangeiras amigas venham a

efetuar trâns1.to ou permenêncaa temporária em terr~tório nacional, por

razões de rapidez e padronização de pz-ocedamenbos , ficando a competê.!!.

1 cia da autorização, conforme a leg~51ação ora vigente, para o Pres~

dente da República.

Por outro lado, em tempo de guerra, cabe ao presidente da Repú

blica, Comandante Supremo das Forças Armadas - eupeca.aImantie autoriz!!.

do pelo congresso Nacional para declarar a guerra ou celebrar a paz _

permJ.tir o trâns1to ou a permanência de forças estrangeiras amigas em

territór10 nacional f por razões eaticat.êq i.caa e/ou de maior facil~dade

para o controle opecacaonaã ,

O emprego do termo "forças estrange1ras amigas" é mais abrange,!!

te e flexível do que "forças estrangeiras aliadas", que pressupõe a

celebração prévia de um nccedc Mil~tar ou Tratado formal.

A enfatl.zaçào da necessl.dade de que forças estrangel.ras em ter

ritório nacional permaneçam sob o comando de autiozu.dade breea.Le í.ce ,

não é adequada ao texto c on s t i t u c 10na l , podendo mesmo vir a pzre j udd-,

car o relacionamento do Brasil Com paises am~gos, tanto na área dipl~

mãtica como na militar, em face de dl.fJ.culdades operatJ.vas, desrespe!

to a costumes trad1ciona~s e acordos de rec1procl.dade, sendo maa.s

próprio que a matéria esteja cont rda e perfeitamente regulamentada

em. outro ato legal de nivel Lnferaor ,

JUSTIFICATIVA

A presente proposição está em consonância com a tradição
de pelo menos três conat.Lcuacôe.s , tornando os servidores de que
tr~ta, estávei~ no serviço pÚblico, contanto ..que contem, na data da
promulgação, cinco ou mais anos de serviço publico.

Em verdade atento a que a Constituição veda a que novos
ingressos no âmbito da Administração Pública se concretazern, _sem con
curso público, t~l disposJ.tivo va.sa...a regularizar_a aa.cuacão de
quantos, ao lon90~'tfo tempo, em função das contJ.ngencias do servaço
público, foram t~~â:tidos sem formal processo .se Le't.avo ..

A abranªência do dispositivo estabilizador não passa dos
servidores da Administração Direta, das rreapeotiava.a Aut~rqu1as, b=m
como das Fundações instituidas ou mantidas pelo poder Publico, nao
alcançando desta forma, empregados de sociedades de eccnomaa ma.sea
e de empre~as públicas, em razão do xeqame de concoreêncae a que,
mais das vezes f eaa,e en'tiz.dade s estão _sU~!!Ietidas.

_".~.c

rr~'O F~~) ..,4:J----
EMENDA ~Oll~~,_-4 ---,
tJ CONSTITUINTE aRDO MOREIRA

m-------------TUTO/~U5TI"IColÇio-------------~

E-Ó~
olU1NolTURol

Dê-se ao rnca.so II do Art. 59 do ProJet.o de Constituição (A), a
,>

seguinte redaç~o: ~

Art. 59 - E da competência exclusiva do Congresso Nacional:

SUprma-se:"lo proJeto o item II do § 3Q do art. 182.

f!J
EME:NI:l1< SllPRESSIVA

Dispositivo .errendadce art. 182

JUSTIFICAÇÃO: Nãô se pode çazantax a perpetmdade e a universalidade da isenção

do lllpOsto sobre pJ:Odutos :ln:'1ustrJ.allzados, para as exportações,
anscrevendo-a na Cons4tlllção. A oportunJ.dade da asençãc deve

f1car a cargo da la ordínâraa, e sua dJ..SC1p1J.na subordmada . às
autondades do setor ecorxmíco-íanancearo.

PLIENolRIO/CQNISsiOlllUDCONISs.\Q ,

EMENDA' 2POl163..2
tJ SEN1JY"1R SE\IERJ GCME..'S I;uro/f-----------~l tr~100~

l: PTamaIO ) cr;;"~YJ

r

11 - t'~tor1zar o Presidente da República a declarar a gueE

ra ou ceãebxar, a paz ..

Em deco:~'ia, conforme o § 29 do Art. 23 do Regunento Interno

da Assembléia Nacional Constituinte, dê-se ao rnea.so XVI do Art. 95

do proJeto de Constituição (A), a seguinte .redecãot

Art. 95 - Compete ao Presidente da República, na forma e nos l!

I - ,.

mites desta Constituicão:

XVI - pe7=mitir. que forças estrangel.ras amigas transitem pe

lo territór10 nacional ou nele permaneçam temporariamente.

Em decorrência, também conforme o § 29 do Art. 23 do Regimento

Interno da Assembléia Nac10nal Constituinte, dê-se ao anca.se IV do

Art. 23.do ProJeto de Constituição, a segumte redação:

Art .. 23 - Compete a união:

IV - permit~r, nos casos previstos em lei complementar, que

forças estrangeiras amigas transitem pelo território nacional ou nele

permaneçam temporariamente.
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..,- PLEW-.AIOICON1Sslo/IlUaCOflllnio----------,

PLENÂRIO

li VI _ de mais da metade das AssociaçõêsdeV~do-~Br~

si!, marufestando-se cada uma delas pela maioria de
seus menbros. li

E''ENDA SlT"RESSIVA
JUSTIFICAÇIlO

Dispositivo emendado - art. VJ4

Suprima-se do projeto o item V ilo § 12 do art. 184.

Não me parece justo excluir as Câmaras Munici

pais e os Municípios brasileiros do rol de entidades com poderes

para emendar a Constituição. Se as Assembléias Legislativas, os
Partidos Políticos, - bem como parcelas da população brasileira P.2.

dem emendar, natural que as Câmaras Municl.pais e Municípios, atr~

vés de suas r espec t i vas Associações, também o façam.

Espero, por tudo isso r que esta Emenda seja

acolhida e, afmal , se ja aprovada pelo parecer do nobre relatpr

e do soberano Plenárl.o desta Assembléia Nacional Constituinte.

2POl165;~.9~ --,

~TTlSTIPI("'.Ar:.KO: Não se pode qarantir a perpetuirtade e a universal!

dade da isenção do Imposto sobre ServiC"os para as exportacões. A

naeêr-í.a deve ficar para a Lei Ordinária.

EMENDA
l:

E"ENIJA SUPRESSIITA

lJispositivo areni'ado: art. 185

SUprima-se do projete o item II do § 59 do art. 185.
PLENARIO

..,- TEXTO/JUSTIFICAÇb -,

Artigo Os Investimentos Financeiros feitos em favor da

Educação, em qualquer de suas formas r por
pessoas jurídica de ür re í t o Privado, serão des
contados, integralmente, do Imposto de Renda d..!:.
vida.

Acrescentar no Projeto de Constituição da Comissão de Sistematiza

ção, ao Capítu~o II, do Título VIII da Ordem Social, o seguinte A!:
tigo:

JUSTIFICAÇIlO

ez1~ (>eveRO qo~e~
"'"NlTU~l

,J'1J9rFI{,N'Jo: 'Nãose pX'e qarantir a perpe.t::u.iiiade e a universa.l.idade da

isencão do iITp:lsto sobre servicos para as exportacões.

EMENDA
tJ
[!J

fiT COllSTlTUINn: l

SUprlroa-se do projeto a alínea 11 do itan II do § 10 do art. 184.

cr=;PAItTlnOLJ

PFL-PB

PLENARIO
PLENARIO/COIl155Ão/suaCOlIlllsÃO'-- -,J rrE/~iffil

CONsn TUINTE EVALDO GONÇALVES

E: sabido que a Educação é o anve s t Imerrto mais
eficaz para que qualquer povo consiga o seu desenvolvimento social

e econêmrco , Temos, porisso mesmo, que ânves t i r substancialmente

na causa da nossa Educação. Além das vinculações dos recursos pú- t

bl i cns necessários e l.ndispensáveis, hão de ser destinados para a

Educação recursos de origem privada, ou seja, de pessoas jurídicas
de üi re í t o Privado. Tal não acontecerá se não houver Incent i vcs da
parte do Governo.

Daí a presente Emenda que pretende. estabelecer

estímulos fiscais para as soluções das nossas carências na área da

Educação. Não ve j c cama possa deixar de rece a necessár.ia aco-
Lhada por parte desta Assembléia Naciona ns

EMENDA ~P01169-1
------------,

rr=I'A"',.\00p;J
PFL-PB

PLENARIO

CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES

Acrescentar ao Artigo 74, da SUbseção Ir do Capítulo I, Título IV, os seguin
tes ítens, ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

JUS'l'IPIrn"1D: Não se pode garantir a peo:petuidade a universahdade da isencão
do InpostD sOOre Circulacão de Hercadorias, para as exp::>rtacões I

anscrevendo-a na constituicão.

E.'<mDA S11PRESSI\'A

üí.spoaatdvo arendado: art. 184

,------ TtxTO/~uSTjflCAÇio, ___,

F

11 V _ de mais da metade das Associações dos fo\Jnicípios brasi

Ieiros, manifestando-se cada una delas pela maioria de
seus merrbros;11

r;T-------------TEXTO/Jl.lSTlFICAlfÃO --,

Acrescentar às Oisposições Transitórias do Projeto de Constituição
da ccmrssão de â.l s t emat r zação o seguinte Artigo:
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Artigo _ Os mandatos das Vereadores, Prefeitas. Oeputados

Estaduais, Deputados Federais, Governadores e Pr~

sidente da República, terão a duração de cinco

anos, a partir de 12 de Janeiro de 1990, terminan

do em 31 de Dezembro de 1989 os mandatos dos atu

ais ocupantes dos referidos cargos.

b ) supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e

execução do Projeto de üesenvo Iv.imento Turístico da

região relacionados com a exploração de Jogos de
Azar;

c) coordenar todo programa de Assistência r écru ca ao

turismo nordestino, seja de cr i qem nacional ou es
trangeira.

§ 1º _ Serão realizadas eleições gerais para o pr aenctu men-,

to dos cargo objeto deste artigo, em 15 de Novembro

de 1989;

Artlgo 49 - Os Estados e Municípios poderão oferecer incentivos

estímulos aos Projetos de Desen~olvj..sR'€nto Tur Ls t i co da
Região, sobre os quais não Lnc Ldar â nenhum tributo.

previ~

termos
§ 2~ - Os mandatos dos atuais Senadores, com término

to para Jane~ro de 1989, serão renovados nos

deste ar t i çc , e terão a duração de dez anos;

§ 3" _ O preenchimento das vagas da Senado Federal continua-

rão a ser feito obedecido o critério de 1/3 2/3,

a Lternadamente, de cinco em cinca anos.

Artigo 52 - Os Estados e MunicíploS deverão criar, com recursos orl
undos da exploração do jogo. um Fundo Especial de Desen

volvimento Econômlco e Soe a a.L na respec t ava jurisdição

t.e r r a t or a a I .

JUSTIFICAÇIlO

espero ser

Desde D. Pedro 11, quando afirmou vender a

ü l t ima jÓ18 da Coroa para que um Nordestino não morresse de fome,que

as nordestinos vêem passando cada vez mais fome e o Nordeste se em

pobrecendo de forma assustadora.
E. neces sâr i o que à ação governamental se

junte a rrü.c i at âva p r rv ada se dessa uruão surjam as soluções que an

teressam ao de senvoLví ment o do Nordeste.
A exploração do Jogo de Azar talvez não

fosse a melhor solução - todavia, é uma delas. Deu certa em outros

Paises São exemplos desse' sucesso, Las Vegas, Monte Carla, Ponta

Del Leste, Vina Del Mar, aar i i octie e tantos outros complexos de Ho

téis e Cass~nos pelo mundo afora.
A exploração da Seca do Nordeste e má

adnu.ru s t r açãc das recursos de s t rnado s a combatê-la, leva-nos uma

situação constrangedora e depr imente .
Urge uma solução ousada e nova que traga

resultados imediatos. Haverá quem dJ.ga que o Jogo de Azar va r favor~

cer a corrupção e descap i talizar maas ainda a cl~se méda a bras,,!.

Ie ara •
Ora, ninguém ignora que a sorte dos pobres

é tentada semanalmente na Loto) na t.ct.er aa Esportiva e no Jogo ,do

bicho. Não haverá lugar nos grandes cassmos para os pobres e os da

classe média. Somente os que têm o que perder freqUentam ambiente

tão requintado.

Inclua-se na CAPtTULO III - DA POLITICA AGR!COLA E FUN01ARIA

DA REFORMA AGRARIA -, Integrante do TIULO VII, um dr spcs í t i vo com a se

guinte redação :

aprovada .

Daí a solução proposta, que

EMENDA 2POl17J.~-3~· ~
!:J CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO

=------- TUTO/JUSTIFICAÇio ---,

......,.......

PLENARIO
PLU."IOtÇOllluiotluOÇOIlIOSAO-- --;

2POl170-5,--------

Acrescentar nas Disposições Trans!tórias:

JUSTIFICAÇIlO

A oportunidade é única.Ao se elaborar uma

nova c:onsti tuãção , não se pode perder o ejo de se tentar uma

coincidência geral das eleições, ne e Pais, em todos os ni ve í s .

Do mesmo modo que se impõe esta e er o me~ ~íodo de duração

para todos os mandatos: em Jan e Veread~ ~esidente da
RePl1biica:Passandopela Congresso NaCional e nos Governos dos

Estados. O ponto de partida será mesma as eleições gerais rem

1989, isto em função de que, em 1988, ainda estaremos preocupE.

dos com toda a Legislação Ordinária e Complementar, bem como

com a adaptação das constituições estaduais e Leis Orgânicas

Municipais a futura Constituição Federal.
Não há como se possa pensar em r ea.l i zação de

eleições em 1988, com toda essa responsabilidade da atualiza
çâc de nossa estrutura jurí.dico-constitucional.

Quanto ao alongamento de alguns mandatos, l!!

dispensáveis à coincidência geral, há, para compensar, o en

curtamento dos mandatos dos atuais Deputados Federal) Estadual

e Governadores que perdem todos um ano dos seus respecti vos

mandatos, cujo têrmino ser i a em 1991

Por essas razões, espero, a aprovação des-

Artigo 19 - Na Região Nordeste, definida nas Parágrafos 19 e 29 da

artigo 1 2 , da Lei n2 3.692, de 15 de Dezembro de 1959,

será permitida a exploração de Jogos de Azar, através

da implantação de infra-estrutura turIs t rca adequada.

que contribua de forma efetiva para o Desenvolvlimento

Regional.

r;-r------------- 'rtXTO/JUSTlFICAÇio, ---,

EMENDA
l: CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES

tJ

Artigo 22 - Serêio fixados em Lei Ordinárla, até 60 dias após a prE.

mulgação desta Carta, os cr r t ér i cs para apresentação

dos Projetos e concessão do alvará de exploração.

Artigo 39 - A Embratur, com a rnte rveru ênc ra da Sudene e dos Or

gãos de Desenvolvimento Estadual e Municlpal, caberá,

em relação aos objetivas da ar t rqo 19:

a) estudar e propor da re t r í.z e s para o desenvolvimento

turLstaco do Nordeste;

Art. - "Sem-pr e ju.í zo de disposiçôes,de caráter permanente ou tran
s r tôr ao ç cont í das nesta ccns t í tuação ;a União,os Estados 8 os Munlcípios,

na execução de seus r espec t avos orçamentos, no campo econômico, ap Laca.,
r ão anualmente volume de recursos em 8P010, estímulo, a s s as t êncã a t.écna-,

ca e financiamento do desenvolvimento da agrieul tura, da pecuária, da a

t ívidade pesquena,da aqrc-undúst r í a e da fomenta e fortalecimento da

cooperati V1SmQ, em.limite global superior em, pelo menos, dez prn tos pe rcen
tuais,do que destinar a outro setor de atividade econõmí cav.
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EMENDA
li!

Jairo Carneiro

Dep. Federal-Bahia.

JUSnnCAçM

Há uma consciência generall.zada, convicção inafastável, de que a
salvação ,a redenção nacional,a vitória sobre a desgraça ,8 miséria e

a pobreza do povo br as.í Lea r nç assent.am no campo.Não há f6rmula mágica
para transformar 9 Brasil em uma potência social, tanto quanto se cons
ti tu! em uma potência econômica. O "defic! til social é imenso, incalculá
vel. A grandeza do campo ainda não proporcionou o grau de felicidade mi

nfme e exigível,que se reclama e r equer çpor falta de decisão política

de maior envergadura e elasticidade no tempo. O efeito do que se fizer

em favor do campo,pelo campo,pela produção da riqueza deste país rural

e continental, não por decênios, mas por gerações fU'f:uras, infindas ,mos
trará à 'posteridade que ,em um momento hist6rico...se fincou a base da r!.
const'IU~·da libertação desta Pátt:ia.Es~ a r azêc da prapasição)sob a

forma de um veemente apelo à consciência dos H.amens públicos, dos

Constituintes Brasileiros ,no sentido de fazer-se inscrever na Carta
Magna que estamos juntos elaborando um dispas i tivo com o propósito e
a dimensão enunciados. Já se escreveu demais, já se proclamou pelos
quadrantes deste Brasil que a Agricultura é PRIORIDADE NACIONAL.Pou

co, no entanto ,de verdadeiramente signi fi cativo ,se tem construído pe

lo campo,com o campo.A experiência de todos os povos,dos mais aos me-,

nos dotados em recursos da terra,oferece lições e ensinamentos inco!!,

testáveis da necessidade inadiável, inafastável, de consagrarmos no
texto constitucion"al o preceito indicado, fixando-se a exigência,a o
brigatoriedade de União, Estados e Municípios, cada qual esfera de Po

der ou Unidade Administrativa da Federação, sem prejuízo de comprome
timentos ou vinculações de recursos já constantes em outros disposi

tivos consti tuc rona í s I dã sposr ti vos de natureza permanente ou t.ransa 

tória,aplicar em favor do campo,da produção da riqueza oriunda do
campo,8nualmente,comparativame~te com outros setores ou atividades

econômicas, recursos em vi!llume superior, em, pelo menos, dez por cento,

nas atividades consignadas no dispositivo obj e.to da emenda proposta.

Esta é a esperança, a confiança que, como Constituinte, deposi to nesta
hora grave e decisiva para o futuro e os destinas do país.
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tJ Constituinte JAIRO CARNEIRO -------------,

r;T-------- PLU.. "'O/c:Cloll"Io/SUlc:ClolISdo --,

Plenário da Assembléia Nacional Constituinte

=-------------TEXTO/~U'T1fICAÇiQ _,

O inciso I do artigo 70 do Projeto de Cons t i tuição paE
sa a ter a seguinte redação:

Art. 70 .•.•...•...•.•.•.•..•.•.••.•...•........................ '; .•••

I - Garantia de emprego após doze meses, salvo, na forma e condições

da lei, nos casos de contrato a termo, na ocorrência de justa causa,
ou de fato econômico intransponivel, fato tecnológico ou infortúnio'
da empresa, assegurada, contra a despedida imoti veda, a readmissão
ou reintegração, ou a conversão, judicialmente, da despedida em inde
nização em dobro ou em valor progressivamente superior em função de

tempo de serviço, na conf'crnu dade da lei.

JUSTIFICATIVA

f! preciso buscar uma fórmula conciliat6ria que atenda,

de um lado, o interesse do capItal e, do outro, a expectativa e ne
cessidade da classe trabalhadora. O mínimo de equilíbrio, harmonia e

segurança nas relações, entre o capital e o trabalho, é preocupação

precipua da sociedade, des governes e do leglslador. Não se pode dis
~por e normatizar deixando sob o risco do desamparo, da falta de pr~

teção efetiva e eficaz qualquer das partes da relação eccnômí.co-Labo

ral, máxime ~ mais fraco, o trabalhador. o aasaLar í adn , constata-s;
que o excesso de avanço inviabilizará o setor produtivo, e capacida
de"" de investir será ameaçada, a economia nacional não suportará nen
resistirá, a crise de tornará o caos. De Dutra modo, a massa traba

lhadora, a sua familia, a sociedade juste e rraterna e solidária
que se requer e exige edi ficar, cristamente, tudo será uma imagem e
sonho se o trabalhador não contar com o mínimo de condâções de so
brevivência, segurança material e continuidade de uma vida digna
que a ocupação, o trabalho lhe pode proporcionar, sem O temor, a t.Q.

do instante, da dispensa, que produz a marginalização social e abre
as portas para a degradação humana.

A proposta em apreço visa, portanto, garantir o emprego,
que é um anseIo e reclamo geral da sociedade brasilei.ra. A garantia
para o trabalhador cônscio de seu papel, de sua missão, de seus de

veres e responsabilidades; o trabalhador produtivo, respon~ável
pois a emprego não pode constItuir-se em patrimônio pessoal, insus
cetível de perda, se o próprio trabalhador der causa, praticar ato,

ou, por omissão consciente, proceder de modo a justificar a sua ju.§.
ta dispensa. Mas I em lugar de noventa dias, se exige a carência de
doze meses, lapso de tempo mais compatível a permitir a conhecimen
to, avaliação, o juízo sobre a conduta, a qualidade e o desempenho

do trabalhador. A Justiça apreciará a dispensa ou despedida, o moti
va, e, constatada a ocorrência de justa causa, por qualquer das fo.!.
mas que constar do elenco da legislação especifica, sem exigência'
de formal1smo típico do inquérito para apuração de falta grave, es

tará consolidada a rescisão do contrato I mediante o concurso e a
part1c1pação do órgão Judicial competente, em caso de demanda 1ns
taurada a respeito. Contra a despedida imot1 veda, e que não seja d~

corrente de fato econômico intransponivel} de fato tecnológico ou
infortúnio da empresa, não se deverá, por primeiro e uni co recurso

ou solução, propugnar a indenização do trabalhador. Esta solução '
significaria retrocesso da legislação leboral pátria. Para o trab.!!.

lhador importa, primeiro, a continuidade do trabalho, do emprego.
Inocente, cumpridor de seus deveres, responsável, produtivo., não
deve o trabalhador ser penalizado, punido, expurgado da conviv@n
cia construtIva de uma organização econômica, de fins lucrativos I

ou não. Seria próprio buscar. por analogia, o mais que secular

democrático principio, segundo o qual não há pena sem crime e n%

há crime sem lei (anterior) que o defina. Assim para o del~to, no
âmbi to penal, aSS1m para o delito, a falta, na relação emp;e-gatí

cia ou laboral. Contra a despedida imotivada, a readmissão ou a

reintegração, mediante a manifestação do órgão do Poder JudlCiário,
assim chamado .a pronun~iBr-se, ou resolvendo-se pela conversão em
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indenização em dobro na cont'oreu.dade da lei J não sendo possivel

continuidade da relação de trabalho. Esta fórmula proposta é con-,
sentânea com a tradição do direito brasileiro, mais humana e jus
ta, em relação ao tratamento que se deve conferir à categoria mais

fIeea da !eleçã<l eC<l<lômica e"tIe <l cel'ital e o t,abalh<l.
Para o desfazimento do contrato resultante de fato Ln-,

dependentemente da vontade de ambas as partes, o infortúnio da em
presa, fato econômico intransponível ou fato tecnológico, a lei
poderá assegurar formas de amparo e proteção ao trabalhador, se ja
medt ant e indenização por s í t ema que a lei venha definJ.r, seja e t r a

vés de sistema de seguridade, face a eventualidade do desemprego.

E esta a proposição que form,;,10 , com o propósito de
servir de meio e instrumento capaz de viabilizar a almejada harmonia
entre cap í tal e trabalho, em torno da profunda discussão e gl ave di
vergência que se trava de referência a este tema. E preciso que os

interesses dos fortes não subjuguem a fraqueza dos fracos, nem as

esperanças e a necessidade de conquistas dos fracos faça romper os

canais e os laços da coexistência e da SObreVivznCi da nossa soci~

dade e da economia do país.

,
"vo-vo "~--'

J r o ce eiro
FL- BA.

2POl176-4
---------,

Deputado JOSE Tf{)MAZ t>IJNO

I'LENARIO
= TE:lrTOI.rUUlfICAÇio -,

Acrescente-se ao parágrafo 5 do artigo 44 a exnressãor

••• , "sendo estes i9Jé1is (IJ SlIleriores (6 di inf1ajb verificada ro
período".

:JJSTIFlCATIVA

Procura-se com esse oasnosí.tãvo preservar o POder aquisitivo real
da remuneração dos servidores públicos, civis e militares. I

E evidente que não se pode deixar ao arbítrio do poder oúblico a
fixação da remuáerãção dos servidores, sem que se garanta ao menos a preserva
ção dos "status quo" anterior no que toca ao efetivo poder de COlTDra. 

Nos períodos de inflação acentuada mais que nunca é visível a rá
nída erosão salarial e os reajustes dificilmente levam em conta este tenôre-.
no.

Da mesma forma que se procura preservar o salário do erJtlregadopri

vado há que se defender O servidor público. Não se oode, outrossim deixar :

margem aberta para que o governo seja tentado a cotar pela comressão sala
rial coma forma de atingir objetivos de política antinflacionária. -

O servidor tem, como QJalquer outro cidadão n3.cional , direito à
percepção de remuneração justa que lhe nerru ta vi ver condignamente.

I'LENARIO

p:r;:''''7;]'utOlJ88

2PO~1I!_-2 ~
Deputado JosE ThIJMAZ t>IJNO

Dê-si ao parágrafo 18 do artigo 6º a sequmte redação:

= PLrHIoIIIO'(:OlllulO/IUICO.llIUlo ,

~E_IO

EMENDA
f?-

= -;,-__ TuTONunIFlcAçio -.

2POl175-6,
--------~,.-,

Deputado JOSE THOMAZ I\IlNO '

Dê-se ao art.go 136 a seguinte redação:

"Haverá un Tribmal Regional do Trabalho na capital de cada Es~

do e ro Distrito FedeÍ:al. Alei instituirá as jmtas de corcl.

liação e julgarento oodendo, nas """"""'" cnJe não forem insti
tuídas, atribuir sua jurisdição ao Juiz de Direito".

=-_...,- ---TUTONUStlFICAÇio--------------,

= PL(NA~IO'CO.. ISSlo'IUICOIlIUio---------,

EMENDA
l:

:JJSTIFlCAÇAO

"A i<f'ntificação criJniml, ....tes do trânsito ... julgado
da +ntença condenatória, sanente DDde:rá ser utilizada

pará fins de instrução nas investigações".

Procura-se dar a este artlgo tratamento análogo ao que, no artlgo

143, contemola os Tribunais Regionais Eleitorars, E absolutamente lnacinissi
vel que cada Unidade da Federação tenha Tribunal Eleitoral e não dí.sodntta de

seu Tribunal Regional para apreciar as demandas de natureza trabalhistas.

Mormente nos dias atuais, quando a demora nas decisões é maJ-s que

nun:a prejudicial às partes, bem como a próprla complexidade das relações l!
borars faz com que se avc'lumem os litígios trabalhistas, faz-se místêr des

centralizar, aorimorar e agilizar todos os feitos de tal natureza.
A emenda é, pois, lI11 umeratãvo de justiça contenvlando um Inte

resse de cunho nitidamente social e traouzando a asurraçãn de todos aqueles I

que procuram na Justiça do Trabalho a salvaguarda de seus legítimos interes

ses.

.JJSTIFICATlVA

A emenda objejtiva reparar grave equívoco técnico do projeto de

constituição.
Ficou bem clto nos debates na Comissão de sastematazação que o

que se buscou com a pr~sição-afinal t:r~nsformada em texto - foi tão sàmen
te ooenar o crdadão de ;;pusos na datiloscopia e demais atos de identifica

ção criminal. O obJetivrÍ justo e legítimo de evitar excessos na adent.Ifaca
çãc cramínal, não pede, l~ata vertia", ser suficiente para eliminar o insti~
to na fase de instrução.

A rdentrflcação criminal é absolutamente indisoensável na aPur!

ção dos fatos dehtuosqs. Sem ela graves prejuízos à ordem pública poda

rão ocorrer à vista da não fixação da identidade da acusado.

E fácil de«1Or}strar.

Como arguir ~incidência se o acusado, identlficado apenas por

força de sentença conde~tória em outro delito, não pode sê-lo em procedi
mento que apura novo cr1tre?
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Como reunir, por exel11l1o, inquéritos D01!clais contemplando un me~

mo agente, t:ramitando em ci:rcunscrições distintas, se não há identificação?

A sugestão que ofereceroos procura afastar o abuso, escoimando a

possibilidade de alguém ser de qualquer forma constrangido pelo fato de havar
sido identificado criminalmente, mas preserva o instituto que não pode e não

deve ser eliminado sobre pena de grave ameaça à próoria sociedade.

§ 7. O invosto de "'" trata O inciso II do caout deste artigo:

I - incidirá:

a) sobre a entrada de mercadoria in1>ortatla do exterior """"" ""'!!.
do se tratar de bem destinado a consuno ou ativo fixo do esta

belecimento, assim cooo sebre serviço prestado 00 exterior, ~
_ o invosto ao Estado onde estiv!", situado o estabeIecime!!

to destinatário da nen:adoria w serviço;

b) sobre ooerações~ tero'1a11 sido iniciadas 00 exterior;

PLENAAlO

= 'l.IM,lIlIO/CONlsslo/IUICOIllIUio, -,

= "Uto/JUSTI~\f::"fiio -- _,

II - não incidirá:

a) sobre ooerações ",e destinem ao exterior serviços ou Produtos

i.rdJstriaIizados, exclusive os sení-eteooraoos defW_ em

lei COJOlarentari

2PO~178_-1 ~

Deputado JOSE TfrnAZ i'l:JNO

EMENDA
l!J

Dê-se ao artigo 184 a seguinte redação:
b) sobre ooerações "'" destinem a outros Estados petróleo, ltbri

ficantes e cootJustíveis líc,.útlos ou gasosos, e energia elétri
ca;

"Art • .l84. CoIlf>ete aos Estams e ao Distrito Federal instituir

~sdlre:

I - trmsm1ssilo "causa-mortis" e doação, de~ bens w
direitos;

II - merações relativas à cireulação de rercadorias e à pres

tação de servl.t;os de~ natureza;

III - orooriedade de veículos eeteeotorea.

§ lQ Relativanente a bens iJIlÍVeis ~ respectivos direitos, o

~to de "'" trata o inciso I ~te ao Estado em"'" estiver situado
o bem; :relativanente a bens máveis, títulos e créditos, o ÍftO)sto coovete

ao EstaOO onde se processar O inventário OU arrenIBnento, OU tiver dooli

cIllo o -.. Nas hiDóteses de transIIdssão ou doação "'" envolvan resi
dência, doIIlicillo, localização de bem ou oroeessaoonto de inventário ,;;

exterior, a CIlIQetênc.ia P81'8 instituir o tributo obedecerá eodisposto em
lei cmolementar.

III - não eoopreenderá, em sua base de cálculo, o roontante do~

to sobre proWtos i.rdJstrializa_, !prÓ) a eeeraçêo reallz~

da entre cootribuintes e relativa a ProWto destinado a irrl.Js
tria1izãÇão ou Ciimerciallzação, coofilJ.lrB hiDÓtese de inci
tlência _ dois invostos.

§ IJ!! A exceção dos invostos de 'lJB tratam o inciso II do caout
deste artigo, e os artigos 182, I e II, nenIun outro tributo incidirá s0

bre ooerações relativas a prodJção ou extraçilo, a in1Jortação ou exoorta
ção, a cireulação, a distribuição OU o consuno de energia elétrica,~
tíveis, lthrificaltes e minerais do País.

§ 90 Cabe à lei camlementar, """,to ao inoosto de "'" trata o
inciso II do caout deste artigo:

I - definir seus contribuintes;

§ 2!! As el!1JJDtas do iI1JDSto de "'" trata o inciso I ooderão
ser progressivas e não excederão os limites estabeleci_ em resolução do
senado FedereI, pOr iniciativa do Presidente da ReDii>lica ou de un terço
_ senadores

II - dísoor sobre os casos de stbstituição tributária;

lI! - disciDlinar o regime de ccreensaçãn do iIJDostOj

§ 3ll 0. lIIlOSto de "'" trata o inciso II não será CUIlJ1atiw, ~
rã caráter seletiw, ... forção da essencial.itlad _ bens e serviços, e ~

le será abatido, ... cada operação, o Ultante cobrado nas anteriores Pelo

JIIe5IIII ou pOr outro EstaOO. A isenção ou não-incidência, saIw detenninação

.. cootrário da legislação, não iJl1:Jlicará crétlito de invosto P81'8 _timen
to tlalJlBIe devido nas' ooerações segJintes e acarretará <nJ1ação do crá:lib;"
de 1nJDsto relatiw às ooerações anteriores.

IV - fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabeleci
mento respoosável, o local das ooerações relativas à circu

lação de mercadorias e à prestação de serviços;

v - prever as casos de manutenção de crédito, relativ<mente à l!.
nessa Para outro Estado e à exoorlação, Para o exterior, de

serviços e de mercadorias;
VI - estabelecer as hipóteses de concessão ou rev()Q8ção de isenções,

incentivos e benefícios fiscais, por deliberação coojLf\~a _

Estados e do Oistrito FedereI;

§ 4!! Elo relação ao ~to de "'" trata o inciso III, resolução
do senado Federal, de iniciativa do Presidente da ReI>l>lica ou de un terço
- senadores, fixará as alitpltas aolicáveis às ooerações interestaduais
e de exoortaçilo, bllIIlcam as ~i"",tas mínimas nas ooerações internas.

Em consequência da nova redação do Art. 184, suprimam-se as incisos

II! e IV do Art. 185, e os §§ 4º e 59 do mesmo artlgo, e dê-se nova redação ao

Inciso IV do Art. 187:

a§ 5!! Em relação às ooerações "'" destinem bens ou serviços
CDrlSl.RÜdor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

I - a alitplta lotarestaWal, """*' o destinatário for cootri
buinte;

"AP:' 187•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••

í~ t _ trinta por cento eb DnxJuto da arrecadação do Ieocstc do Esta
l'

do sobre eperações relativas à circulação de mercadorias e à

prestação de serviços de ",aI"",r natureza."
3.lSTIFICATIVA

'II - a aIi<pXa interna, qJBndo o destinatário não for cootri
buinte.

§ 6. Na hiDÓtese do inciso I do oarágrafo anterior, caberá ao

Estado ... "'" se localize o destinatário o invosto co1"reSllDr1dente à dife
, rança entre a âli<pXa interna e a interestatlual..

A nova redação que esta Emenda pretende oferecer ao art. 184 e pará
grafos do projeto de Const.rtulção aprovado pela Comissão de Sistematização vãsa

basicamente à consecução dos seguintes objetivos: eva.tar-ae a e.levação da carga

trlbutána bruta incidente sobre os contr.ibuíntes brasaterros, proceder-se à



siTJVliflcação do sistema tributário evitando-se uma descontrolada croliferação'

de illlJOstos, assegurar o fortalecimento das receitas IlUnicioais sem que ~ecess2.

riamente illPlique a titularidade dos i1lPOstos que irão integrar suas fontes
de financiamento da despesa oública.

De fato, Inclurr, na cOOPetência estadual, um adIcional do Impa.!
to de renda (art. 184, §lo do projeto aprovado pela Comissão de Sistemati
zação) corresoonde a un3 desarrazoada elevação da carga tributária bruta,
quando em verdade as receitas fiscais podem ser amoliadas mediante elevação
da carga tributária líquida, o que se tornaria possível pela eliminação das

isenções, incentivos e outros benefícios fiscais. AlémdISSO, essa iniciat,!

va seguramente iria promover conflitos de comoetência entre a União e os Es
tados, afora em nada aproveitar à simplificação dos orocedimentos tributá-=
rios.

Ainda no que conceme ao interesse da contribuinte, cuidou-se de
elidir a incidência do illPosto de que trata o art. 184, H, sobre coerações
de crédito relativas à cãreulação de bens de consumo ou prestação de servi
ços. Trata-se vãs.ivelmenta de uma despropositada elevação da carga tributá
ria, abrangendo área que tradicionalmente não se ãnclui na incidência dos
illPOstos sobre valor adicionado.

Por outro lado, a Emenda se propõe a transferir, para titularid~

de estadual, 05 ilTiJostos I'JVnicioais concernentes a vendas a varejo de com

bustíveis liquido!; e gasosos, e a prestação de serviços de qualquer nature
za (respectivamente, incisos IH e IV do art. 185). Essa transferência se
daria pelo alargamento da incidência do ill'Posto sobre aperações relativas à
circulação de mercadorias e à prestação de serviços (art. 184, inciso H).

Os municípios, em contrapartida, seriam compensados pela elevaçiIo de 25% D~

ra 30%no oercentual das transferências associadas ao imposto de que trata'
o mencionado art. 164, rr ,

Essa modificação, além do caráter claramente sillPlificador - quer
para o fisco, quer para o contribuinte -, tornaria efetivamente viável a c.!!,
branca dos imoostos sobre ccxrbustíveis e sobre a prestação de serviços, evi
tendo que se convertam embases subtributadas, em prejJ,Jízo da justiça fiscal

e do próprio interesse na geração de receitas municipais.

X -( " XI n)

l' ( n
l' n)

2' ( 2' n)

3' ( ..
3' n)

4' ( ..
4' 11)"

lIArt. B5-B À Aud1 'tceaa-ceeaa da RepúblJ.ca com-
pete:

I - rea1.2.zar anepeçêee e auditorias de nat.!!

reza financeira, orçeeencéxaa , operacional e p,ª

trJ.monial, requer1das pelo Tribunal de Contas

da ünaão , pelo Congresso Nacional ou qualquer

de suas Casas ou, eanaa, pelo MinJ.stério Públ1:,

co, nas unidades admin1.strativas dos Poderes L,!!.

gislativo, Executivo e JudJ.cJ.ário e demaa.e enti:.

dades referJ.das no l.nC1S0 11 do art1go anterior;

II - prestar as informações solicitadas pel~

Congresso Naca.onaj, ou qualquer de suas Casas

por a.na.cLa't.Lva da comissão competente, sobre r~

sultados de audacoeaea e inspeções réalizadas ~

Parágrafo únãco , Lei complementar federal dJJ!
porá sobre a organl.zação aàm1D1.strativa da Audi
toria-Geral da República. 11

JUSTIFICAÇl\.O

Os tribunais são organJ.smos juridJ.cos que, por
definição,têm a fJ.nalJ.dade de Julgar contendas.

As AudJ.torias são organismos ccneéceas cuja fun

ção se realJ.za no levantamento dos patrJ.Inônios e das gestões ec.,2

nôm~co-f1.naDceiras de pessoas JurídJ.cas.

o TrJ.buna~ de Contas passou a exorbitar da fun

ção Julgadora a part~r do momento em que aesunuu funções de audi

toria e de inspeção financeira, funções essas que, pela própria

natureza, não podem subordinar-se nem conãundax-ee com as funções
Judicantes do Tribunal.

Em contrapartida, o organJ.smo de auditoria e.!.
terna não pode acumular a autor~dade de Julgar os admi!1is1:radores
e responsáveis a que impute ~lega1.idade, abuso, desperdício ou
qualquer falha de gestão.

= TUTDNlJSTltII:AÇÃO -,

Dê-se ao art. 85 a eequant;e redação:

excluída a expressão f a.na L "e , aa.nda , sobre r,g

sultados de auda.tioxLaa e anspeçõee real~zadas;11

VII -(atual redação do a.nc Leo VIIl do art.85)

Por desatender a este peda.do fundamental de sg

gregação ent:re as funções aud1.torial e de Julgamento, o 'I'rJ.bunal

de Contas da União não pôde ser eficaz na auxilio que consta.tu _

ciona1mente devexae prestar ao Congresso Nacional no que conserne

a prevenção e r-espcnsetu.La.eeçâc de fraudes, corrupções e má ge.§.
tão dos dc.nheLr-oe públicos, chegando, de resto, sempre após a call

sumação das J.rregularJ.dades e dos danos causados ao erémc fe

deral. Revelou-se ampotente até para corrigir os erros de classi
ficação de impostos fora da receita 'I'r~butária, tolerando a suba

valiação da carga destes e mesmo a subtração de partilhas devidas

aos Estados e aos Mun1.cíp~os, conforme se pode verifJ.car nos bi!

lanços da União.

o Congresso Naca.oneL só poderá exercer sua

prerrogatJ.va fJ.scal1.zadora, com plenitude, agl.lidade e efic1.ência,

se dispuser de cxqanasmc auditorial que lhe seJfl subordinado d1.r!t

tamente, à semelhança do General Accounting OffJ.ce, do Congresso

dos Estados Unidos da ArnérJ.ca. A fJ.m de corrigir as J.mproprieda

des que deformam e impedem a fiscalJ.zação congressual, esta emen

da atribui essa alta missão, primeJ.ramente, Como é lóg1CO, as C,Q

missões do próprio Legislat~vo, abarcando qualquer matéria. Em

caráter auxJ.I~ar e matérJ.as específJ.cas" eneeeece a AudJ.toria Ge

ral da República, progamando e executando as fJ.scalizações típ~

cas de órgãos dessa espéc1.e. O TrJ.bunal completarJ.a a fiscaliZA

ção para o Congresso xacaonaf , fazendo, coma é própr10 a um orga

ria.ame Judicante, o Julgamento dos gestores e z-eeponaéve a.a sobre
os quais pesem acusações. Não fazendo parte do Judiciário, evâ _

dentemente as decisões do TCU cont.anuar-âo restr1.tas a efeitos ag

ml.n~stratl.vos, sem força ]urJ.sdJ.c1.onal. -

,,)

,,)

n)

n)

n)

",
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V -( VI

VI -( n VII n

VIII -( n

IX _( 11

no controle externo, a cargo do Congresso Ns.
cional, será exercaeo pelo Tr~bunal de Contas

da unrêo, com o auxílio da Auditor~a-Geral da

Repúbll.ca. 1I

Ac't'escentem-se. a aequa.r , os sequancas art~gos:

"Art. 85-A Ao Tr~bunal de Contas da União

compete:

I - (atual redação do inciso I do art. 85)

")

l'LENÁRIO

2POll ?~~.9=-- -,
JACY SCANAGATTA

2.

EMENDA
t: const:Ltuinte



f:J EMENDA DE PLENÁRIO PLf.IrI...1l10/COWI~do/5uacowlss.i1)

Esta emenda, em ha'rmonae com a síntese que dg

ve revest~r os textos eonsta.tucaone ae , Lamat.a-rae ao e aaenca.aL

Na verdade, toda a r-eqêncae referente ao Tr~bunal de Contas e à
Aud,J.tor~a-Geral poderiam ser deixadas à 1e1 comum, em razão de

serem oz-qana.smoa euxaaaeeee , embora autônomos, do Poder I:egJ.slat.!.

vc , Entretanto, sequando a tradição br-asa.Ledxe , aceitou-se aCQ

lher no Pr-o j etio de cons't i.t.uâçâo as regras bás1cas eeaaeavas à
fJ.scalJ.zação congressual.

EMENDA
t:

2POl181-1----------,
JAC'! SCAJ:AGATTA

PLENÁRIO

Por outro lado, presume-se pretendia o dz spos í ti
vo prever a concessão de Lanhas privilegiadas de cr édat o para a micro
empresa. contuco ,' foi Lnf'e Ia.z na forma ut í Li zaca que, anexpl í.cavelment

Na prática, nada impede que os limites que a lei
possa fixar para a empresa de pequeno porte coincidam com os d~ micro

empresa, evi tendo-se assim múl tiplas classi ficaç5es, desnecessárias e
desaconselháveis. t

Parece de todo despiciendo cometer à leI a defi
nição de duas espécies de empresas - as microempresas e as empresas de
pequeno porte - uma vez que se pretende venham ambas a gozar de trata
mento jurídico di f'e renc i ado ,

A lei Jamais deriruu 11empresa de pequeno por t eve
nenhuma vantagem vemos na pns s Ib i Lf dade de eventualemnte passar a faz!
lo.

JUSTIFICACIlD

Suprimam-se do ar t , 212 as expressões:
1) "e as empresas de pequeno porte";
2) "e creditícias".

............................~ .
VII - patir-ãmênãc liquido, nos termos def!.

ru.dos em lei. 11

EMENDA DE PLENÁRIO

Dê-se ao inciso VIr do artigo 182 a seguinte redação:

JACY SCANAGATTA

"Art ·182 .

:J U 5 r I F I C A ç 4"0

o lIimposto sobre grandes fortunas" peca, ·de infcio. pe
la absoluta impropriedade do termo, já que é a lei que definirá o que
se deva entender por 11grandes fortunas" par-a fins tributários. Corre
-se o risco de ver somas pouco maa,e do que irrisórias arroladas, nos
termos da lei, como " g r andes fortunas", causando óbvio constrangimen
to para quantos se tam chamados a negar- esse imposto, que serão desde
logo rotulados como proprietários de grandes fortunas, ainda que absolutamente
f'antiaaa oae, tal definição ..

Por outro lado, é irrel:-vante, para fins t.ributários,
o valor total de bens em nome do cidadao. O que deve importar, ccnror
me dispõe o § 12 do art. 170 do Projeto de -Constituição, é a capacida=
de econêmaca do cont r-âbuãrrte , E esta se traduz no valor total dos bens
efetivamente realizáveis, deduzidas todas as obrigações e encargos de
sua .r-e aponaabd Lddade , Isso significa que, embora configura·da a pro
priedade de valores consideráveis, se as dividas. lhes f'orem superio
res será de todo descabida a pretensão de tributar-se a "gr-ande fortu
rra" que, na verdade, não existe. Dai, a propriedade da expressão "pa-
trimônio liqUidaI! que é o somatório dos bens de que o contribuinte po
de efetivamente dispor e usurr-car-. De resto,não é por acaso que os trl
buüaz-Ls tea e as' próptiãs 'ãütõridades fazendária nunca se referiram,;;
11gr-andes fortunas" mas sempr-e ao IIpatrimônio liquidO" t cuja I tI'lbuta
çao se coaduna com os principias de justiça e eqUidade tributárias.
Na ~erdade, o texto constitucional, ao acplher esse termo, nada mais
fara do q':Ie reconhecer essa base econômica, pacif'icamente adotada em
mui tos pais~::: S0!Jlo fonte J.usta e eficaz de incidência tribut~.

r

r:-r TIl:XTOIJUSTlnc...çlo-------------,

r:-r----~---PI.I!:M...NIO/COIllI~3.io/5U.COllllU.i(l-_-_--_-_.,

...................................................
contribuição de melhoria, relativamente a imó
veis beneficiados por ob r-ae públicas I que terá
como limite total a despesa realizada. II

JUSTIFICAÇÃO

2P01180-2"-------------,

"Art. 170
I 

lI

III '-

Dê-se ao inciso 111 do art. 170 a seguinte redação:

Deputado JACY SCANAGATTA

Sabidamente I o instituto jur-Idí.co da contribuição de melho
ria tem sido praticamente inexplorado pela administração tribútár~a

dos entes públicos, em que pese a notória penúria financeira em que
se debatem, em especial, os Munl.cipios.

E isto porque, ao longo dos anos, desde a pr-eva sâo consti t!:!
cional desse novo tributo lançado pela reforma tr~butária iniciada em
1965, sonegaram-se eee reurs o Ipãos os instrümentos JuI'ídlcOS necessários
à sua efetiva cobrança, em cecor-r-ênca a de dois requisitos previstos
na Constituição que, desde o inicio. inviab~lizal"'am sua adoção: o re
quisito da valoI'~zação do imóvel e o do~ind~vidual do acrésci
mo de valor que da obra resultar para cada imovel beneficiado.

A Emenda n 2 23, de 1983, denominada de Emenda Passos Porto,
eliminou esses dois elementos, permitindo, assim, se convertesse a
contribuição em tributo cabrável e aõmtru e tr-àveã • Tanto assim é que ,
hoje, já são vários os ãunãc Ipãos que recolhem eficazmente esse tribu
to, e muitos mais os que estão em vias de íazê-Io. -

Eis que ressurge a&..ot>a, no Projeto de Consti 'tui.çáo , um dos ~

lementos responsáveis pela anterior Lnef'Lc ac aa do t r-i.bu to; o r-equr-,
si to da va.Lcr-t àaçjio do imóvel.

Está sobejamente provado ser de todo impossível à autoridade
fisca~, via de regra a municipal, comprovar de modo inobjetável a are
tlva ocor-rêncã a de valorização imobiliária, caso a caso. 

- Com efeito, ant~-;'-;rgt1ição de valo'rização imobil~áriade
cor-rerrte de obra pública, levantada pela autoridade fiscal como pres
suposto, da exigência da contribuição, freqUentemente vem o cont r-ãbuan
te a contir-apor- alguma escritura pública de compra e venda de imóvel
situado nas imediações, com car-ec te rd atucas semelhantes às do pr-ópr-í.o ,
igualmente(benef'~c~ado pela mesma obra pública, sendo que o valor que
lhe é atribu1do na referida escrltura exclui cabalmente a hipótese de
valorização atribuível 'a obra realizada pelo Poder Público.

Não bastasse esse entrave, outro ainda deve ser enfrentado
pela Administração r'Lscaj, , qual seja o de provar que a valorização por
ela apontada decor-reu exclusiva e Lnbea r-amenbe da obra, para tal não
tendo concorrido outros fatores estranhos à atlvidade do ente públlCO ,
tais como, por exemplo, uma alteração benéfica no Código Munlcipal de
Posturas (exemplificando, uma alteração de gabarito de seis para doze
andares) ou a instalação de um shopping, de um supermercado ou de um
coJ,égio nas imediações.

Tudo isso torna impraticável a e re tave cobrança do tributo,
sendo a.nume r-os os casos em que o Poder .Iuda c a àr-a o deu ganho de causa
ao contribuinte antie a Lnauf'Lc xerrt;e comprovação da valorização alega
da pelo Municipio, como decorrente da obra realizada.

Para contior-nar- a dificuldade, entende-se imprescindível a
t.e e-ee I em linhas gerais, aos termos adotados pela Emenda Passos Por
to' que, sabiamente, adotou a idé~a det'bener rc t amerrto", ao anvée de
"valorização" •

! Por outro lado. deve-se pr-eser-var- o parâmetro do limite to-
tat da despesa realizada pelo Poder Público como teto do 9uantum - a
ser arrecadado, evt.t.anüo-cae , desse modo, eventuais abusos por parte
do ent:e tributante.

Tais o's caba~~-!u_ndamentos da Emenda proposta.

,.,.,. -,- TtxToNu'TIFlc...çlo- ,

r:-r-------- ~Lr:N....lll)/c(lIllI~'lo/5U.COIllI"lo ..,

r

EMENDÁ
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prevê a redução 8, mais grave ainda, a eliminação das próprias obrrpa
ções credl trelas da empresa. Trata-se, evidentemente 1 de equívoco qu
reclama Imediata correção.

= TEJ:TO/J\JSllFICAÇÃO'--------------

'Dê-se ao art. 11 do Ato das Disposições Constitucio

naas Gera~s e Transitórias, do proJeto de Constituição, o aeçu a.ntie

texto:

"Art. 11. - Serão estatizadas as serventias do Foro

.rud í.caeL, assim definidas em lei, respe;i.tados (;)5 da-.

reitos de seus atuais titulares e dos subse.reuecs ,

JUSTIFIC'AÇl\O

o Projeto de constituição pz'evê , no art. 11 do Ato

das Disposições consta.eueí.oneí.s Gerais e Transitórlas, a estatJ.zaçâo

das serventias do foro ]udl.cial definidas em lei, r espeat.edos as'dl

reitos de seus atuais titulares. -

A preocupação de respeitar o direito adqua r í.do e o

ato jurídico perfe~to de~xa patente que o consta.euanee pretende

'trenquajaaar todos os segmentos da soca.edade brasileira. E não pode

ria esquecer que as serventias Judiciais e exta-a-dud Lca.aa.s , que to

dos deaej em tornar serviços do Estado executados diretamente pela

Adm~nistração Pública, constituem, atualmente, serviços delegados a

cidadãos cujos direitos devem ser respeitados.

Entretanto, o dispositivo constante do proJeto de

õonat.atuLçâo não atende ao direito dos substitutos dos atuais titu

lares das aludidas serventias. A figura do Su bst.a.tiutio de Escr~vão, ou

EscrJ.;ão Substituto, não deixa dúvidas quanto ao da rea.tro de aubsstia>

tuição. Não representa uma possibilidade, um direito antevisto ou

a vir. {: dJ.reito existente, que não pode ser negado, porque Já é.
O Subst~tuto do titular da Escrivania Já é substituto e, ass~ão
pode ser esquecido em relação ao direito que lhe é inerente.

A presente Emenda, portanto, apenas acrescenta, ao

texto Já aprovado, a expressão 11 ••• e dos Substitutos", reconhecen

do-se, poLst, a plenitude do direito dos que jâ ocupam o car~o.

2POl184-5~
,-----------,

HAROLOO SABOIA

= TEXTO/JOSr'FteAcÃO ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA E ADITIVA

_ O caput do art. 49 das Disposições Transitórias deverá ter

a redação alterada com acréscimo de um parágra fo, renumerando-se

os demais parágrafos
11 Art. 42: O mandat...o ~--g? atual Presldente da República termi

nará em 01 de janeiro de 1989.
§ 19: A e~ii4io do próximo Presidente da República far-5e-à,

em primeirÇf:·-e§idr·utínio, no dia 03 de outubro de 1988. Não atenda
do o dispo'sto '~o §. 12 do ªrt. 91, desta Constituição, realizar-=-

se-~ votação em segundo escrutínio, nos termos dos parágrafos 22

e 32 do mesmo artigo, em 15 de novembro de 1988, siroul teneamen

te às eIe i ções de Prefeitos e Vereadores a se realizarem em to _
do país.

JUSTIFICATIVA e resgata a
A promulgação da Constituição ultima a tra~içãiN'legit~mi

da de do processo político nacional.

A emenda visa determinar a duração do mandato do atual Pr.!!
sidente , coincidindo o seu término com o encerramento do exerci
cio f manceã rn ,

Por outro lado. face à omissão do texto. fixa a data para as
eleições do pr6ximo Presidente da República, eximindo-o de dúvi

das quanto às datas para sua realização. ,ambém f axa a data de
15 de novembro para as eleições municipais.

EMENDA 2POll~?,--=-3:..:..-__----.:..:.=--,
I: CONSTITUINTE HAROLDO SABDIA

PLtH ...1l10/coWI'SÃo/.u.COlllnÃo--------~

PLENARIO
=- Tt:XTONU'nFlc...çÃl).~------------__,

EMENDA ADITIVA

Dispositivo emendada: art, 237

Acrescenta-se ao art. 237 o inciso IV renumerando-se 05 atuais
incisos IV e V para V e VI, respectivamente.

11 IV _ Aos cinquenta e cinco anos de idade, ao homem, e aos

çinquenta, à mulher, quando exercerem ati vidades em regime de econo

mia familiar, conforme definido no art. 92 desta Constituição. 11

JUSTIFICATIVA

Se, par um lado, a aposentadoria prevista no inciso I do ar

tigo 237 ( tempo de serviçal atinge os assalariados aquela prevista

.no § 2º do mesmo ar t i qo diz respeito aos autônomos cujas aposentado

rias têm como base o salário de contribuição à previdência Social.

Os pequenos aqr i cuí.tcres , pescadores artesanais, parceiros e

arrendatários, conforme definição da ar t 9º do projeto de Constitui-
ção, não são nem assalariados nem autônomos. Devem, portanto, ter

suas aposentadorias concedidas por idade e não por tempo de serviço.

Resta fixar esse limite que deve ser Lnrermr ao previsto no inciso

IV, conside;ando:
Primeiro, o fato desses trabalhadores começarem

a trabalhar mui to mais cedo do que a maioria dos trabalhadores urbanos
Na-verdade, já-na infãnciã-, desenvolvem váriastãrefas e não raro

enfrentam trabalhos pesados e exaust.í.vos ,

Em segundo lugar, a jornada de trabalho é inigualavelmente

superior, devido às características . das tarefas, não perml tindo

nem mesma o gaso de feriados, Dias Santos, férias, etc.
A situação da mulher trabalhadora rural é pior na medida em

que sofre a eunsequênc La da dupla jornada de trabalho.
Estas duas razões Já bastariam para Justificar o limite de

idade aqui exposto, pois seria uma Incoerêncaa aposentar-se, com a

mesma idade, categorias com tempo efetivo de trabalho tão distinto.
Mas a nossa t erce i ra razão não deixa dúvida sobre a justeza

da proposta aqui apresentada. O limite único de 65 anos, proposto p!

lo relator Bernardo Cabral, na prática, seria usufruido por um redu

zidíssimo número de trabalhadores rurais. Vivendo em condições cte vi
da ainda piores que nas cidades, e com jornadas intensivas de traba- I



0439

I1ARIXOO SABOIA

_ A igualdade de oportunidades ~ educacionais não se estabelece fo!.

malmente e de modo automático. Mesmo países tão ricos e que super-vá
lorizam a educação, como os Estados uru dos , enfrentam aí um da Lema 50!!.

cial. Um estudioso do assunto, Hollingshead, comprovou, através de

uma investigação empírica r rqorosa , que a de s aqua Ldade econômica e 5.2

eial das famílias condiciona o aproveitamento das oportunidades educ~

cionais pelos Jovens. Por isso, ele designou como "dilema" a contrad,!
ção consequente. Uma garant~a assegurada constitucionalmente não é,

na r ea'l i dade , observada na vida cut rd í.ane .
no Brasil a situação é ainda pior, porque o pauperismo determ,!

na a eliminação de jovens potencialmente qual i ficados para perco:.=er

todos os graus do ensino. Mesmoque morem 'em localidades que disponham

de escolas de todos os graus, vêem-se na contingência de não ir à esc,2.

la ou a abandoná-la prematuramente, pela incompreensão dos pais (que
conferem prioridade à sua enntr i huí çãu ao orçamento doméstico) e por

sua pobreza. O projeto constitucional da "Comissão Afonso Arinos" deu

atenção e solução a esse problema, embora de maneira insatisfat6ria.

Mas tocou no ponto nevrálgico: os mais desiguais carecem de compensg

ções para aproveitar as oporturu dades educacionais.
E hora, portanto, de introduzir na constituição um dí spcs i t í.vc

realista, que torne os de baixo menos de s Lquaa s , atribuindo-lhes ce!.
tas vantagens. Estas devem começar pela as s í st ênca a scc i al aos progen..!.

tores e responsáveis, para que entendam que estrangulam os f i Ihos pri

vando-os da educação escolarizada. E devem culminar em um auxílio-fam!
lia educacional, que favoreça o apr ove atamento dos jovens de vocação e

talento para o estudo s i stenátí.co .

2POl186-1
-----------,

EMENOA MOOIFICATIVA

Dispas! tivo emendado:
art. 16 § 3Q item UI e § 9Q

L§!' ciOJ
oê-se ao § 3Q item UI e ~16 a seguinte redação:

11 § 32 il.em lI! _ Prefeitos: 21 anos;"
11 § 92 _ são inelegíveis para qualquer cargo, no TerritórlO

de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes até se-

gundo grau, por consanguinidade, aflnidade ou adoção, do
presidente da República, do Governador de Estado, do Distr,!.

to Federal ou de Território e de prefeito, que tenham exer

cido rn81S da metade do mandato ou de quem os haj a substitui
do dentro dos 6 (seis)meses anteriores ao pleito, salvo se
já t i tu.tar de mandato eletívo e candidato à reeleição. 11

PLENARIO
= 'T!.X,.O/~U$'I"If\u,.i!)-------------__,

r.r-------- I'LI'.:N.. RIO/tOIlI'do/GUltO...ulo------------,

l l hO' o nosso trabalhador rural dificilmente cheça- . aos 65 anos de

idade, conforme demonstram as estatísticas OflC181S pelas quais a
expectativa de vida gira em torno dos 50 anos.

JUSTIFICATIVA

Oeputado Florestan Fernandes

=_~~ TUTb/~U3TIFIClÇiio,--- ___,

A emenda cons í dera "que a idade miruma para o exercício

do cargo de executivo mumcapa I não deve ser super lar
àquela estipulada para o exerc íc io de mandato de Deputado

.stadual e federal. ~~

Por outro lado, a nova redação proposta Tvisa tão some!!.

te ccmpat ãtu Lí.zar os di fere:ntes textos, relativos à mat!

tia, desde àquele proposto pela 11 Comissão Afonso Armos"
aos" aprovados ~as sub~omissÕ;-;'-'--na;-Comf,ssões Temáticas, nos
Substitutivos do Relator e no Projeto de Constituição da Co

missão de Sistematização.

EMENDA
tJ

2POl188-8
---------~

rrr--------:------ CbNS!ITUIlHEC-------:O---::-------,

Emenda aditiva ao Projeto de Constituição da Comissão

de Sistematização.

Acrescente-se um novo inciso ao artigo 241:

EMENDA 2POl187-0
[!TPT'A"'T'bb~

" - di fusão e incentivo de práticas de lazer social,
nas vizinhanças e comuru dades locais da cLdade e do

campo, através de instalações e equipamentos manti

dos e supervisionados pelo poder público"

r.r------------- TEXTb/JlISTlfICAÇ~b' ~

Emenda aditiva ao Prujeto de Constituição da

Comissão de Sistematização
Acrescente-sp um novo inciso ao artigo 240:

11 _ garantia de igualdade de oportunidade eoucec tp
naa s às crianças e aos jovens carentes, na cidade

e no campo, através de prioridades compensador as
na dLst.r abu.l ção de vagas em instituições de ensino

e do fornecimento às suas f'amfl aas , quando vivam

em condições de pauperismo ou pertençam a estoques
r ac i ai s negros e e t.ru as indígenas, de as s í s t ênc aa
cul tural e dotações financeiras d i r e t as "

- Cabe ao poder púb Lrco criar formas de lazer soc i al para as cria!!.

ças ,' os adolescentes, os Jovens e, eventualmente, suas f'amíLras Tr~

ta-se mui tas vezes de um lazer social que não é praticado dentro das

escolas, mas que POSSUl natureza educacional, pois promove o desenvol

vimento da personalidade e a sucaaLazação dessas cateçcr i as de pessoas
para a vida social organizada.

A nossa cultura é pobre no que se refere ao elemento lúdico. Ora,

ele é essencial para equilíbrio da vida e para a formação de centros I

de mt.ereases cc Ie t avc s que exigem convivência, amadurecimento dos se!!.
tidos e da inteligência e a criação de laços de sc Lí dar i edade que são

es senc í a i s para a percepção da pessoa, da comuru dade e da Nação, como

núcleos que de r mem a posição do ser humano no cosmos e na sociedade.
No fundo, aparece I aI uma opção crucial' abandona-se o imaturo e o .ís



Plenário

r;'T-------------------- n:l1"o/JU'TlrlcAçÃO ~

\ vem aos azares dos bandos de 'tuas ou ofe'tec'e-se a eles f em seus locaisIIde moradia, a alternativa de centros de interesses, que são livres mas
protetivos e formativos?

'r

que passa a ter a número 254, sendo mantidos e r~

numerados os demais artigos:

"254 - A lei conferirá ampla prioridade à organiz2

ção cací.onsI do espaço f à expansão da engenharia
bioquímica f dos aparatos eletrônicos, da informat!

zação e da energia nuclear de fins produtivos, à
utilização intensiva do planejamento em escala, pQ
blica e privada, com o ob j et Lvn de conquistar o d~

senvolvimento equilibrado,' a me Lhe r La da qualidade
de vida e dos padrões vigentes de repartição da

renda e de consumo, bem como de garanti::r os fund.!
mentos reais da emancipação e da SOberania da N.!
ção nas relações com outros povos.

2POllª,~-6
Deputado Florestan Fernande-s-=---------------------.

EMENDA
l:

r

Emenda aditiva ao Projeto de Constituição da

Comiss1!io de Sistematizaç1!io

Acrescente-se um ar t Lqo ao "Ato das Disposições Con~

titucionais Gerai$ e Transitórias" do Projeto de
Constituição CA):

"Art. - E facultado aos Estados vincular parcela de

sua receita orçamantária a entidades públicas de rs
mento ao ensino e à pesquisa científica e tecno16g!
ca" .

o fomento à pesquisa cientffica e teçnológica é algo easenc i a l em

um pais com as disparidades de das envolvimento cap1tal1sta, como oBra
silo Vários E:stados descobriram que deviam ampLa ar o esforço feito pe

lo Governo da União nessa esfera e criaram entidades públicas de f'umen

to ao ensino e à pesquisa científica e t ecnc.l õqaca das quais ho je no~
orgulhamos. O exemplo mais ant~go é o de São Paulo f como a FAPESP, que
ha vinte e cinco anos vem imprimindo um impulso renovador na produção I

de talentos e de conhecimentos científicos e tecnol6gicos originais na
quele Estado. Em seguida f Minas Gerais f o Rio de Janeiro f o Ran Grand;
(I ... 1:;111 empreerrderam a criação de órgãos com objetivos análogos. O Para

rá, Santa Catarina f Pernambuco e Leará estão empenhados em seguir 
mesma trilha.

Cumpre, pois, resguardar essa faculdade dos Estados e promover a

sua continuidade. A vantagem evidente que a solução apresenta é a de
adequar-se com flexibilidade às condições locais e regionais orientan

do os incentivos nas direçiles mais apropriadas e construhva~. Até ag-;;
1:&1 não se e\lidenciou dispe'rsão de. inove.stimentos e supe'rPDsiç'ãD üas

realizações. Ao contrário, tem ocorrido uma salutar diviSão de traba
lho e a suplementação de esforços convergentes, através da soma de .:1:;
cursos escassos, multiplicadas em seus efeitos criativos. Por isso, é
indispensável manter e melhorar f a todo custo f esse empreendimento de
vanguarda. Dele depende, em grande parte, o nosso futuro em uma área I

tão difícil e vital da mocerruzacãc do país a partir de dentro.

- D tipo de dependência que se cria sob o capitalismo monopoli~

ta ergue barreiras quase intransponíveis ao desenvolvimento econôm!
co , cultural (inclusive t ecno í õqaco) e político. A internacionaliza
ção do modo de produção cap.i t a.lLst a e do sistema capitalista mundial
de poder implanta controles diretos no interior dos país hospedeiros,

Icondenando-os a uma sater rzeçao global f que implica em crescimento

(mes",o acele~aoo, co"'o acontece\l co'" a ino\lstüalhação maciça 00
Brasil) dirigido de fora.

Torna-se, ass ím, muito di fici! combinar o desenvolvimento econ-ª.

mico com autonomia cultural, dentro do capitalismo. No entanto, a te~

ceira revolução industrial (conceito empregado por reputados econ.2,
mãs t as , como E. Nande L) , fundada na especialização cierltíf~ca

técnica avançada, na engenharia bioquímica f no uso de aparat.us el~

trônidos e na informatização f no emprego do planejamento em escala'

50c1al (dentro da empresa privada e nos serviços públ1cos) abre n~

vas vias históricas aos países per i féricos dotados de viabilidade n~

cional. A questão está em vencer as resistências e os obstáculos que
os países centraas erguem a essa transformação, COmo assistimos no
momento.

E. óbvio que alguns países, entre eles o Brasil, reunem vârms I

requisitos para desencadear e alimentar, por meIOS próprios f a te!.
ceira revolução industrial. Torna-se urgente orientar o Poder Públi
co no sentido de explorar tais perspectivas, que permitem modificar
o quadro atual, que liga o desenvolvimento capitalista perverso ( I.

Sachs) com o agravamento da concentração da riqueza, da. cultura e do
poder e com a crescente capitulação às nações capitalistas centrais

e à sua superpotência. Dai a importância de um dispositivo constitu

cional que regule a matéria e estabeleça prescrições fundamentais v!
lidas para o futuro próximo e remoto, através da alteração dos obje

tivos do aproveitamento da ciência e da tecnologia no país.

r

=----------------_ Tu:TO/JlISTI'ICAÇÃO ~

E..enda aditiva ao Projeto de Constituição da

- Comissão de Sistematização
Add c r nne-iae um IlOVO artigo ao Capitulo IV (Da Ciê!!.

cia e Tecnologia) do Titulo VII (Da Ordem Social),

2POl191-8
AUTOII-=----------------J~ :C'Ap'TTltJO------,

BENEDITA DA SILVA _ c:...-- _J

r;-r--------------- uxToIJtlnlrlcAçÃo----- _

Substitua-se o § 20 dJ artigo 263 do Projeto de Coosbtuição da Co

missão de s1stematização:

"Art. 263. ••.••...•... . ..•.•.••..••••••••.•.•...•.••••••••.•.•

§ 2º - O casamento pode ser dissolvido pela livre opção de qual
quer dos cônjuges."

EMENDA
I:

'LIMA1I10/COtll~tÃtJ/IUlcollltSÃp-------------,

Plenário

EMENDA 2P01190-0
f? Deputado Flor~stan Fern~~d~-s------------~-, F"!~TlOO~

l!J J ~lôAM



JUSTIFICATIVA
=============

'OMl'

traba lho e do pagamento com acréscimo do serviço extraordin!

r i o ,

,.,,-------------_ TExTo/~unl'lC~lo'- _,

~ ' COIIISTITUlIITE

r
Tratando-se de uma união voluntária entre homem e mulher, a qUEI1 se

supõe baseada essencialmente no amor, sempre que um dos dois cônjuges fa~a a

opção pela interrupção do casamento, este deve automaticamente ser considerado
díssotvroo , sem quatsquer Interferêncaas outras, já que diz respeito à $ubjet.!
vldade íntima, individual e privada das pessoas. Se-ido união baseada no amor,
não se justifica a exíçêncra de decurso de prazo para efeito de novo casamento,

pois o surgimento de outra ligação arorosa não deoende de que tenha passado un

determinado perãodo de tempo após a separação, podendo ocorrer imediatamente.

Em suma, não cabe à 1e1 estipular os casos de dissolução do casamen
to, nem impor prazos entre doas casamentos consecutivos. r. uma questão de li

berdade do individoJo.

EMENDA
f:J •

2P01194m2
- Ã01'OIl--- --,

CONSTITUINTE BEi'EDITA DA SILVA

Acrescente-se o seg.rl.nte Parágrafo lÍl'lico ao ar1;igo
4. do Projeto da Comissão de Sistematização:

EMENDA
[J

2POll~,?=---6=-- -,
IEBlITA DASILVA

Plenãro

"Art. 42 - ~ ~ .

Parágrafo único. O Brasil não roanterá relaçtles di
plomáticas e nem firmará tratados, acordos ou pas.
tos com países qJe adotem políticas oficiais de

discriminação racial."

.:xJSTIFICATIVA

EIENlA IUlIFlCATlVA
DISI'OSITIVO BeIlADO: Art. 263

"Art. 263. A familia, constituida pelo casamento ou união está

vel, baseada na igualdade entre o homem e a mulher, tem proteção
especial do Estado, que se estenderá à entidade famlliar formada
por qualquer um das pais ou responsável legal e seus dependen
tes, cnnsançufnena ou não."

JUSTIFICATIVA

Na elaboração das cartas constitucionaIs que tivemosJ pouca ate.:!,

ção se deu às mulheres. Una sociedade será tanto mais ~lVIe J soberana e demo
crática, quanto mais' se efet í var o exercício pleno da cddadarua, em caráter

igualltário. A igualdade deve se dar, portanto, e precipuamente, em todas as
esferas da vida social, inclusive a familiar, daí a apresentação desta emenda.

Entendemos ser necessário, amca, definirmos, na sua amplitude, a constitui
ção da famill?

o Brasil participou, perdendo vários de Seus fÉ
lhos, na.II üueera Mundial, para livrar o m.mdodo regllre totalitário do

III Reich, cujo governo julgava-se no direito de mandar exterminar, com in

cr;veis requintes de perversldade, outras raças, por considerar pUra e s~

periar a raça ariana a que pertencia. Destarte, extpnni, jL>w sers milhbes de
judeus, entre outros atps de extrema perversidade.

Dessas cmzas, com a mesma leglslação adotada pelo
nacional-socialismo da Alemanha. de Hitler e, cometendo os resmos crimes
contra a humanidade, surgiu o regime do "apartheírí" do governo·da Africa
do Sul, aínda qozando de uma illÇunidade inconcebível e violando todas as

regras internacionais de corwivêncía pacífica entre os povos, pelas violê.!!,
cias que comete,

D atual art. 4. do Projeto de Constituição da Co
missão de Sistematização, diz que o Brasil fundamentará suas relações i!l
ternacionais na intocabilidade dos direitos humanos; é portanto, un contra
senso de deixar de acatar, a presente emenda que visa a resguardar'o 'Br~

sil de manter relações com países totalitários que violentam e desrespe!
tam Os direitos humanos. .

A disposição em apreço já foi objeto de extensos

debates na "SubcoM.ssão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Daficierr

tes e Minor~as" e na Comissão de Ordem Social, nas quais recebeu a lndi!.
pensável acolhida.

Merece o indispensável apoio de todos os brasilei
ros, por ser o Brasil a s~gunda nação negra do Universo.

Benedita da Silva

EMENDA
[!J

Plenário

2POll~~_·4_- ---,

~ TEXTO/~US1'I'ICAÇlo_-_-----_--_--,

Dê-se nova redação ao ertigo 8. do Projeto de Constituição

da Comissão de Sistematizaçi!o:
" Art. 89 _ São assegurados à caueqoraa dos trabalhadores

domésticos os direitos pr evas tcs nos mc í sos IV, VI,VIII, XII,

XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XXI do artigo. anterior, bem como

~ a_ integração à previdência sacia 111 •

JUSTIFICATIVA

Trata-se de assegurar aos trabalhadores domésticos, além

dos' direitos já justamente assegurados pela Comissão de 5ist!:,

matização, os benefícios da licença materrudade, da jornada máxima, de

• EDUARDJ JJRGE

,."-------------_n:XTO/~U"IFICAÇlo------,'-----_,,.__'-....,

O parágrafo único do art. 51 do Ato das Dí.spoaíções Constitucio=
nais üeraas e Transitórias do Projeto de Constituição ca Co~issão de Sistê-- .

mat.lzação passa a ter a segoJinte redação:

"Art. 51. A ampha;ã'J dJS be-retfcros garantida no Capítulo da s!
guri_d~de socaal far-sa-é conforme o ~ estabelecido em plano a ser

elaborado pelo woder Execut.L VOr no p:azo de seis msses,

Parâgrafo único. O plano a qJe se refere este artigo deverá de

fini!, além dos critérios de concessão dos benefícios, as fontes
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de custeio correspondentes e o prazo de adoção das medidasJ que

Joerá ultrapassar ~.n

A oportunidade de atacar estes problemase estão ESEBS meaIdas

propostas nesta emenda são baseadas numa proposta de emenda que tem o apoio

das centrais sindicais e de centenas de sindicatos.

E[)J!\RDO JORGE

PLENAAIO

2POl197-7
...UTOR------------'J r;r'A~p'T'bo~

CONSTITUINTE EDUARDO JffiGE . C- _J

~/• '''NATURA

Esta emenda objetiva assegurar aos aposentados a

possibilidade de uma vrda drqna após o seu desligamento do mercado de tr!!,

balho, evitando-se que o valor de seus benefícios seja corroído, como

acontece atualmente. Omontante desprezível pago a título de aposentadq
ria tem levado lJ1I8 grande parcela de brasileiros ai mesrro apasentado~, \Ç!

tarem à procura de trabalho para prover o seu sustento. Irmõe-se , porta!!.

to, em caráter de urgência, a incorporação à nova Constituição de dispE.

sitivo que corrija una grave distorção que atinge frontalmente a consciêD.

caa de toda a sociedade brasileira.

§ 60. Os aposentados contribuição ao órgão previ
denciário nos mesmos moldes do segurado atl.

vo,"

JUSTIFICATIVA

"Art. 237 - I:: assegurada aposentadoria com proventos

equivalentes à media das doze últimas contribuições
mensalmente atualizadas pelos índices da custo de

vida, respeitando-se os limites de salário-contrl.
buíção fixados em lei e garantindo-se o reajuste
para preservação, em caráter permanente, de seu v2.

lar real, por melO da aplicação dos índices do cu2,
to de vida, obedecidas as seguintes condições:

Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 237 e acre2,

cente-se um novo parágrafo, que passa a se constl.
tuír no § 62, mantendo-se os atuais incisas e par!
grafos:

EMENDA
t:J

r

r;r TtxTO/~USTIFI(:AÇi.o ____,

EMENDA
tJ

r

2POl196~9
----------,

acrescente-se a seguinte artigo à Seção I (one Saúde") do Capftu

lo II (liDa Segundade socíalv) do Titulo VIII (liDa Ordem Socfal.") do Projeto

de Constituição da Comissão de Sistemabzação:

"Art. - Para garantlr os direltos previstos no inciso XIX do
art. 7S será assegurada ao trabalhador;

- medidas que vasem a ellminação de rlSCOS de acidentes, do

enças prof'Iss.ionaís e do trabalho sendo o processa praduti
vo organizado de modo a garantir a saúde e a vide dos tra~
balhadores,

11 - informação a respeito de abvidades que comportem rlSCOS à
saúde, dos métodos de controlá-las e dos resultados das a
val.aações realizadas;

UI - partfcrpação na gestão dos serviços internos e externos aJS

lOCB1S de trabalho, reiacrcreooe à segurança e medicme do
trabalho, acompanhando a ação f isca11zadora do amblente;

IV - direíto de recusa ao trabalho em ambientes que ta verem 93....5

controles de riscos à vade e à saúde em desacordo com as

normas em vigor, com garantla de parmanêncra no emprego e

sem redução salanal;
V - 11vre ingresso aos tocais de trabalho de representantes

smdícare para Ouvir os empregados a respeito das condi
ções de trabalho e acompanhamento da ação fiscallzadora r~

ferente a segurança, ruqíene e medrcana do trabalho;

VI - estatnIroade àquele que sofrer acrdente de trabalha com
perda .rrreparéve.l e aos portadores do doenças profissio

nais.
Parágrafo lÍ'lico. As pessoas que detêm o poder de decisão sobre
a organização do processo produtivo serão responsabilizadas- civil

e cr ínunalmente pelos acidentes e doenças rel.acaonadas às condi

ções de trabalha, todas as vezes que ficar provado que as normas

de controle do amblente de trabalho estiverem sendo desrespeita

das."

JUSTIFICATIVA
=============

o texto aprovado pela comissão de sfstematazação dá um prazo para

adoção das medidas de 5 anos, DIa este prazo é excessivo i vamos lembrar que

a marorda dos benertcaéraos dessas medidas são trabalhadores idosos J alguns

no final da vida. Indrcar 5 anos como prazo para o estabelecimento das cor

reções e avanços por nós aprovados nesse setor, chega nas circunstâncias a

ser uma crueldade para com esses oras.i Iefros ,

r

r;r----------,----T[llTO/~I.ISTlF'Caçi!l-------------____,

EMENDA
I:

JUSTLFICATIVA
= Tf::lTONUST'FlC.Ç.,O----------------,

A questão da saúde no trabalho, melhor dizendo da doença e da mo!
te no trabalho no Brasil é algo estarreceõor .

Para não nos alongarmos em dados epademínléqrcos sobre as doenças

prof.iasf.onaí.s vamos crtr apenas dados do t-hnisténo do Trabalho sobre os
acidentes do trabalho em 1986

- 1.000.000 de acidentes do trabalho,

- 30 000 casos de mvalIdez por acrderrtes do trabalho;

- 5.000 casos de mortes por acadentes do trabalho

ccresceote-ee ao Ato das Dispaslçôes const Itucfonaas üeraís e rrar

sitórias do Projeto de Constí.tuíçãa da '::omissão de SistematlZa;ão o seqcnnte

artigo:
"Art. . Os benefíCIOS de prestação continuada já concedidos pe

la Previdência socíaí à dsta da "JromJlg3.çã:J desta Co,stitulçâJ t-;
rêo seus valores revaatos, nos termos U3. lei. a ser votada n;
prazo méximo de 6 meses, a ram de que seja restabelecido o vator

real da época ce sua corcessão , respaita'rfn-se sempre o limite má

~11l0 de salários de cunt.r.íb.nçêc taxe-ío em Iei .v -
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JUSTIFICATIVA
=:::===========

JUSTIFICATIVA

r:T Tl:IfO/~UlTlPlCAÇÃO-------_------...,

EMENDA 2POl192:=-3 --.J r:rP'M"D'B"'-]tJ CONSTITUINTE LEZIO SATHLER _ C-" _

J

No Brasil, dado seu capitalismo seI vagem, a jornada de trabalho a
que se encontra submetido o trabalhador excede a de países com menor grau de de

senvolvimento e fica distante significativamente da de países como a França que
adotaram políticas esçe:íflCi3S destinadas à redução da jornada de trabalho.

Os trabalhadores orasijeíros - após LIIla avaliação concreta e pro _

funda de suas condições econômicas,físlcas, culturais e polítIcas no contexto na
cional- decidiram pela defesa da redução da jornada de trabalho para 40 horas se
manais e 8 horas ~iárias.

A redução da jornada de trabalho - diária e semanal - sem dimi -'

runção do poder de compra dos salários, terá repercussões positivas na economia,

gerando nOI/Os empregos e, consequentemente, fortalecendo o mercado interno e cre,!
cendo o nossa produto interno.

Além disto, com maior drsposãção de tempo, a classe trabalhadora

poderá dedicar-se mais à aquisição da cultura, educação e convivência com os seus

familiares, contribuição para com toda a sociedade exercendo com mais afinco ao
exercício da cãdadarua, e ao lazer e descanso necessários à sua saúde.

rPLENARlO

A 8'T1end<3 proposta tem um alce-ice social de imp~rtância para mi

lhões de brestferros, Todos tem conhecimento d35 defasaqens que corroeram os
valores d35 aposentedar.ias e pensões.

Por isso 8'J prevermos sua atualização, respeí.tando os diferentes

aspectos que a matéria envolve, e qae 'deverão ser tratados em lei ordinária
estaremos contrtb.nnco para a solução dessas injustiças.

r
r.r--------- 'LU;:IIlo/co'unio/luICOllllllo----------,

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

OLIVIO O>JTR~

2P01202·7------------,

Acrescente-se novo artigo ao Capítulo II ("Dos Direitos Sccrats'')
do Título I! (vücs üírertos e üsraotfas Funda,..,entaIs ll

) :

"Art. '_ J:: assegurada a partnc.ípação dos t.rabalhadores , por

maro de' representantes dndícados para integrar ccntssões paritá

rias constituídas no â'llbito das e-mresas, nos processas d-3ClSÓ
rios relativos à im;:l1antaçã:J de novas tecnologias nos locais de

trabalho n

Trata-se de prever a possahí.Lídade dos trabalhadores

se orqaruzarem em sindicatos não apenas em função da respectava categoria

prorassfonal , mas ta~Ém em razão _d~ ramo d7~atividade a que se vaneulem

2P01201·9-------------,

Substitua-se no § 2º do artigo 10 do Projeto de COrl,!

tituiçlio da Comissão de Sistematizeção a expressão

"representativa de categoria profissional" pela e~

pressão "representativa de categoria profisslonal ou
ramo de at ívddade",

CONSTITUINTE OLIVIO OUTRA

=- -,- TUTO/dUSTIFIC~~;;:O---__--_--_---,

r.T ·n.""to/~u!l'tI"e~~io_-- ---.

r
' r-- - - - - - - - - - - - - - CONSTITUINTE

;J:-t»-. f olL O ,d~.
7~;'"' /

"EMENDA
PJ

EMENDA ADITIVA
TiTULO V~II - CAPiTULO 111 - ART. 250

SUGERE-SE A ADIÇÃO DO SEGUINTE PAR~GRAFO AO CITADO ART. 250:

§ _ A UNIÃO APLICAR~, ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE DOIS POR CENTO,

E OS ESTADOS, o DISTRITO FEDERAL E OS MUNICtPIOS, TRtS POR
CENTO, NO MiNIMO, DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS, EM ATI

VIDADES DE PROTEÇÃO, APOIO, ESTiMULO E PROMOÇÃO DAS CULTURAS

BRASILEIRAS.

JUSTIFICAÇÃO

Considerando-se que o orçamento público tem destinado aos órgãos
cultu=ais o mais ínfimo percentual, fato esse que vem acarretan

do dificuldades muitas delas insuperáveis à realização dos pIA
nos de ação propostos;
considerando-se que a iniciativa privada não tem respondido a

expectativa de i~vestimento de recursos fin~nceiros aos proJetos

artístico-culturais, não só das companhias e grupos independen

tes, como também os dos próprios órgãos oficiais;

fundamental se faz retomar a proposta já acolhida anteriormente

por essa Constitu1nte, em artigo constante de proJeto de Consti

tuiçào, no qual continha expressa a garantia de percentual orçã
mentá~io para e Cultura, de forma e opo~tuniza~ as condiçõe5 n2

~essárias ao efetivo desenvolvimento das 'ações pertinentes à
área em questão.

r:r-------- pUN.,IlO/cONISlÃo/IUICOUIUÃO-----------,

PLENAAIO

r:r Tf;IlTn / JUSTt' IC" <;i.O- - - - - -'-- - - - - - - -,

DE-SE NOVA REDAÇAD AO INCISO XII 00 ARTIGO 70 00 PROJETO DE CDN?

U':UIÇAD DA COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD:
lIArt.72 .•........••.•................•...•.•........•..•.
..........................................................

XI! - duração de trabalho não superior a quarenta horas

semanais e oito horas diár.ías, facultada a comen
sação de horérao e a redução da Jornada, mediante
acordo ou convenção cotetava de trabalho. It r

Torna-s? mdrsoe-rsáve.l a oartícípaçãa dos trabalradores nos pro

cessos decisónos retetivos à .irmla-rtaçãa de "lavas tecrraloqaas nas Iocens de

t.rebalho 113 medidaem qae as -nodaracações geradas peras 'TleSm,'35 afetam dlIet,2.
mente as SU'3S condições de víne e emprego.



PLENAAro
=-~-----------TE:no/JUSTI'ICAÇiO --,

Acrescente-se o seguinte artigo ao Capítulo Ir (flDos
Direitos socíaís«) do Título II (liDas Direitos e G~

rant.ías Fundamentals ll ) :

"Art. - 13. entidade sindical incUIl'Óe a defesa dos

direitos e interesses da categoria, indlvi

duais ou coletivos t inclusIve como substi
ta processual em questões jurídlcas ou só!!!'

nistrativas.

§ 12 . Para a defesa dos mteresses dos trabalhad.,2,

res f as entidades sindicais poderão organizar

comissões por local de trabalho, garantlda

aos seus integrantes a mesma proteção legal

dispensada aos dirigentes ~ind1Cals.

§ 29 . Os dirlgente"s sindicais, no exercício de sua
atividade, terão acesso aos locais de traba
lho na sua base terr!toriaI de atuação. 11

JUSTIFICATIVA

a texto correspnnde ao art. 79 do anteprojeto da C.2,

As comissões por local de trabalho não podem tomar da administração

a organização e a direção do processo de produção, sob o, capitalismo. Porém,
elas abrem aos trabalhadores uma aprendizagem útil à prática da gestão e da
co-qestão , quando esta é acordada nas neçocfaçêes coletivas e nas normas que
regulem a partãcjpaçãn dos trabalhadores, quando ela é aceita pela eroreea e
exercida regularmente.

Em fins mais amplos, as comissões por local de trabalho alargam O

horizonte intelectual dos trabalhadores. Elas não podem eliminar os conflitos
saracíais ou outros tipos de conflitos. Mas democrat.ízam as relações dos tra

balhadores entre si, com os dirigentes Sindicais e com os dirigentes das cen~

trais operârias. Esse é um avanço importante, não só para o movimento operá

rio. Él.e é decisivo para a formação d:e uma nova mentalidade operária ou labo
ral, que retira o trabalhador da condíçãa de "correia de transmissão" e de

lIelo frsco" nas suas relações com as burocracias dos sindicatos e d3S cen

trais smdícaí s ou com as empresas Firme na base, na vivência e na direção

das comissões por local de trabalho, ele aprende e se capacita para exigir a
democracia no tope d::t sindicalismo e dentro da e:npresa. •

=-------------TUTO/Jus.'rlcAçio --,

missão da Ordem 50C18l.

Dê-se 'a seguinte redação ao art. 52 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Gerais e Transitórias:

"Art. 5e - E' a'llpliada a anistia, de forma plena, concedida a todos

que, no periodo de 18 da setembro de 1946, até a data da prOlllUlgé
ção desta Constituição, foram atingidas, emdecnrrêncãa de motiva

ção exclusivamente política, por qualquer diploma legal, por atos
de exceção, institucionais ou complementares, e aos que foram abra.!!,
gidos pela Decreto Leqí.sjat.Ivo nº 18, el'" 15 de dezerrbra de 1961,

bem COCl1O os atingidos pelo De:reto·Lei nº 864, de 12 de dezembro de

1969, assegurada a reIntegração em todos os seus direitos e vanta
gens inerentes ao efetivo exercício, prescnmcc-se satisfeitas to

das as exigêocias legais e estatutárias da carreira civil 'tu mili·

tar, não prevalencendo quaisquer alegações de prescrfção, decsdên
cia ou renúncia de dí.reatu, contando o período 1e afastamento como
tempo de efetivo serviço para todos 05.1efeitos Ieqais ,

§ 12 - Ficam asseguradas as promoçêíes~ nã reserva ou na refor~; cbs

graduados das Forças Armadas ao oficialato dos Quadros auxiliares

e equivalentes na presunção de que foram SII'Illamente satisfeitas to
das as exigências legais e estatutárias para os critérios de anti

g'Jidade, merecimento e escolha, passando os mesmos a ocupar a posi

ção em que se encontravam nos respectivos quadros, como se não ti-
vessem sido afastados. .

§ 2º - Ficam assegurados os benefícios est~b~lecidos neste ad:igo

. aos trabalhadores do setor privado, d!rigent~5 e representantes I si,!!

dicais, Quando por mativos exclusivamente palíticos tenham sido pJ
nídos , demitidos ou cOOY,JeliCJos ao afastamento das atividades r~
radas que exerciam, bem como aos QUe' foram impedidos de exercer ati
vidades profissionais e.11 virtucE de pressões ostensivas ou expedie.!!.

tes oficiais sigilosos.

§ 39 - Os que, por motivos exclusivamente p:üítlcos, foram cass~dos

ou tiveram seus direitos políticos suspensos no período de 15 d~ j~

lho de 1969 a ,31 do dezembro do 1969, por atos do então Presidente

da República, pJderão requerer ao Supremo Tribunal federal o reco
nhecimento de todos os direitos e vantagens Interromídos pelos atos
punitivos, desde Que cormroven terem sido estes eivadas .de vício~
ve.

S 4!! - Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida - civil,

ativídaríe profissional especãf'Ica, em decorrência das Portãrlãs Re

servadas dJ M1nistério da êero-iéutica nº S-,;>D-GM5, de 19 de junho
~e 1964, e nº 5-285-00, serão concedida reparação de natureza eco

nômica, na forma q'Je disouser leI de iniciativa do Congrasso Nacio-

=-------------TUTO/JUSr'rlcAçio -,

T

I

JUS T 11' I C A T I V A

2P01204·3AurOIf .--,

JDAJ PAULO

- organização de comissões por local de trabalho, para a defesa de

seus interesses e intervenção derocráttca, tendo os membros das
comissães a mesma proteção legal garantida aos dirigentes sindi
cais;"

A psdra de toque da avaliação da empresa está 'êm sua capacidade de

facultar aos trabalhadores a livre organização de comissões por Iocal de tra

balho, dotada da colaboração de representantes dos sind1tatos. A existêncra

dessas comissões não é um'3 anfestação permicaosa, um r1SCO a ser corrido pe

los empresános Ao contrário, ela constitui um indíc1à da superação da auto

ritarismJ que marcai muitas vezes, as relações qa~ empresas COl1 os trabalhadE,
res ,

................... "~"""" .

Nesse se' c" -ícI as comassõas por local de trabálho assinalam a con
quista Q::l maturidade administrativa, econômica e cultural das eroresas. Elas

arbculam uma interação construtiva entre a base (a cãmlssão por local de tra

balho) com o sindicato e a central opsrárãa. Multas problemas e encargos que
estas enrrentem.c e-n eurtee ocasjões, como "conrj í tcs«, poderão ser equacjone.,

dos pelos próprios trabalhadores- graças ao nivel e à -qualid3de da experiência
diária e de sua discussão demo=ráhc8. - ~ - ,

Acrescente-se inciso ao art. 79 do Projeto de Constituição da Comis
são de Sistematização: -

"Art. 72 .

Alguns pontos centrais da atuação síndrcal estão pr!
sentes na proposta: a substituição processual, as comissões por local de tr~

balho; a garantla de proteção aos integrantes dessas comissões e o acesso

aos locais de trabalho, no exercício_da atividade sindical.
A não inclusão importa em negahva de instrLJnEntall

zar O movimento sindical no desempenho de suas magnas funções.

EMENDA
t:
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IICl~ e a vigorar dentro do prazo De doze meses, a contar da promulg!
ção da Constituição.

§ 52 - Aos QUe, por força de atos lnstitccíonais, tenham tido seus
mandatos cassados ou tenham exercido gratultamente, ser-lhes-ão c~

putados, para efeito de aposentadoria no serviço pébl.ico e previdê~

eia social, os respectivos períodos.

§ 6ll - O disposto neste artlgo aplica-se igualmente aos praças das
Forças Armadas expulsos ou ~lcenciadDs compulsoriamente do serviço
ativo, em decorrência de motivação comprovadamente polític81que te
rão direito à promoção a Terceiro Sargento.

S 7ll - Os servidores civis e mllitares anistiados receberão indeni
zação especial correspondente à soma da remmeração dos últimos ci,!!
co anos, atualizados, tendo por base o salário ou vencimento do mês
do pag3Jllento.

§ lJll - Os dependentes dos servidores e trabalhadores, já falecidos
ou desaparecidos, abrangidos por este artigo, fazem jus aos mesmos
beneficios.

§ 9!! - O SUpremo Tribunal Federal proferirá sua decisão no prazo de

120 dias, a contar do pedido do interessado, qualquer que seja a
causa.
§ lO - Aplica-se o disposto no arhgo 62, § 3º, da Constituição

todos os atos qJe se tornaram Insuscet ívers de apreciação pelo Po
der Judic1árig, a partir de 1. de abrll de 1964.·

Na aplicação das anistias concedidas em1979 e em 1985 houve sempre
dificuld3des na sua Interpretação, par parte da administra;:ã~, causando prejui
zos aos beneficiários e reduzin:J,) o alcance politico e social que aquelas duas

leis ensejavam.

Daí a necessidade de se explicitar com a aresente em:=nd3 os dlrei
tos e va,tag,3ns a serem assegl.lra:f:>s a'J5 a-üstãacos.

:DIlOPAlLO

r,r-------------TuTO/~Un(',GAçl0----------~--_,

Dê-se a seguinte redação ao art. 10 do Projeto de Constituição da
Comissão de Sistematização e respectivos parágrafos:

"Art. 10. f:: livre a associação profissional ou sindical em todos
os níveis. A aquisição da personal1dade jurídica de direito privado

pela assocração profdssrcnal ou sindical se dará mediante registro
em cartérao.

§ 1. - A lel não poderá exigir autorização do Podar Públlco para a
fundação de sindicato.

§ 2Q - r:: vedada ao Poder Público qualquer interferência na organiz!!'
çãc stnoaceí..

§ 32 - A entidade smdical incumbe a defesa dos direitos e interes

ses dos trabalhadores, individuais ou coletivos, Inclusive como
substituto processual em questões judlciárias ou admimstrativas.
§ 4S! - Ao dirigente sindical, além da estabilidade plena no emprego,
é garantida a proteção necessána ao exercício de sua atavãdade, i!!,

clusive o acesso aos locais de trabalho no âmbito de sua represento!
ção.

§ 52 - A assembléia geral é o órgão deliberativo supremo da entida
de sindical, competindo-lhe deliberar sobre sua constituição, orga
nização, dissolução, eleições para os órgãos diret ívcs e de repre
sentação, aprovar o seu estatuto e fixar, por ocasião de obtenção
de normas coletivas, contr.íbuíção extensiva a todos os trabalhado
res que por ela serão regidos e que deverá ser descontada em folha
e recolhida à entldade para custeio de suas atfvadades.

§ 6º - As organizações sindicais de qualquer grau podem estabelecer
relações com organizações sindicais Internactonars.

§ 72 - Os aposentados terão direito de votar e ser votados nas erg,!
nízações sindicais.

§ 8º - A lei não obrigará a filiação a sindicatos e ninguém será
obrigado a manter a filiação.

§ 9º - Os sindicatos terão acesso aos meios de comunicação social,

conforme a lei. 1I

§ 109 - E prerrogatlva d entidade sindical a representação na:, ne-
gociações coletivas de t abalha.

~!!~JInHnY~

JUSTIFICATIVA
===~=========

= TIEXTO/~l.Inl',c.çio---- _.

Trata-se de dispositivo destinado a promover uma maior efIcácia nas
, decí.sões da gustiça do Trabalho, evãtardo-se que os conflitos se prolonguem

indefinidamente, 'com prejuízos imensuráveis para os trabalhadores e para as

empresas.

Trata-se de estaoelecer os pr íncfpacs bésrcos da lioerdade e autonE,

mia sindical, atendendo a uma reivindicação histórica da classe tr;abalhadora a

nivel mtemacínnal.. E não se pode se falar em liberdade aíndical, sem se gara~

tir a independência dos sindicatos em relação ao Estado e ao empresariado; sem
se garantir autonomia para os trabalhadores construirem a democracia no âmbito
de cada sindicato; sem se garantir as condições para que a unidade SIndical
seja una conquista dos trabalhadores e não mera ficção i~osta por meio de un
sistema cartorial.

A independência, a democracia e a unidade .sindical se chocam com a
perspectlva dos setores de direita, ligados ao empresariado, que, a pretexto
de defenderem a liberdade, almejam a pulverização dos sindicatos, com ...o cons.,ê.
quente enfraquecimento da classe trabalhador.,. Chocam-se, taimén, com as pr.!:!,

postas que apontam para a mrutenção do atual sistema cartor.íal , fundado no ~

delo produzado pelo fascismo l. taliano, que, a pretexto de defenderem a unido!
de dos trabalh.§ldores, promovem o atrelamento dos síndicatos ao Estado e impi!!.
gem uma unidad~ absolutamente falsa: a unicidade sindical.

No~ momento histórico em
l
que vive o país, quando a elaboração de

uma nova Carta _, Constitucional deve apontar para a modernização da sociedade
brasileira e para a consolidação de um quadro vigoroso de liberdades democrát.!,.

cas, a questão ~sindlcal não pode ficar relegada a um tratamento reacionário. ~
põe-se a Liberdade e a autonomia para a classe trabalhadora.

"Lt:IlÁIIIo/CoMllllo/ll.IaCoIlIUio-- -----,

Plenário·

Acrescente-se Parágrafo ao art. 137 do ProJeto de Constrtuação da
Comissão de Sistematização:

~Jtçt:i 137. . •••.•.•••. .! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§..~ ~ .~:~~~~:~~:.~~~~~~::~.~~.;~~~~~:.~~.;;~~~~~.~~~:~~~.~~;.~~
pr~mento ime~iatp,. nã~ cabendo efeito suspensivo."

1

i jr·' (;;w,p::o /h'llNO)
iywtüU

~rftl'l

"EMENDA,e
tJ-
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EMENDAl? -- --- --
VIRGILIO GIJlHARI1E5

Dê-se nova redação ao "capot" do art. 146 do Projeto de Consti
tuaçãc da Comissão de Sistematização, mantendo-se o respectivo parágrafo üru
co:

"Art. 148. ~ Justiça Militar compete processar e julgar os mil,!.
tares nos crames militares defin~dD5 em 1e2.

"...............................................................

11 indispensável assegurar a participação da sociedade civil nos órgãos da

administração direta e indireta não só para que possa fiscalizá-la, bemcomo para
oferecer sugestões para o seu melhor funcionamento.

A participação popular no controle social dos órgãos aetninistrativos fo-E,
talece a sociedade civil e ~l1a os mecanisnios de democratização do país.

CPtIN1

.JUSTIFICATIVA
=============

Objetiva-se comesta emenda que a ccroatêncía da Just1ça Mllitar
ao julgar criTlJeS rnil1tares n'ão alcance os cavis t dispondo-se, desta forma, de
maneira mais c:ompatível com o quadro de plerutude democrática que se pretende

instaurar com a nova Constituição.

EMENDA
r

2P0121J_-6.:.....- --,
VIRGIlroGIJIHMllES

= Ç()NSTlTUINT"--------------,

~,é-e-<=':'-'~ (v;If!q/~VG(/;M"'/~-;S)
UlllNATVR"

CONSTITUINTE VIRGIllO GUIMARJ1I'S

= TElCTQ/~USTI'IC"Ç;;O---------------,

Dê-se I10va redação ao paragráfo2;? do artigo 182 do Projeto de constitu,!

ção da comissão de Sistematização:

"Art. 182 - •••••

Paragráfo '<"_ O imposto de que trata o inciso III será informado pelos

critérios de generalldade, de universalidade e de progressividade, considerando-se
para efeito de tributa.ç~o todo tipo de ganho ou l:endimenta, inclusive a val.craza

ção patrimonial real, na forma da lei ri •

r

SUbstitua-se, no § 30 do art. 184 do Projeto de Constituição da
Comissão de 5istematlzaçfJ:o, a expressão "não excederão os" pela expressão "não
serão inferiores aos",

Trata-se de prooosta no sentido de que a decisão no ântlito do Poder

Legislativo quanto às alíquotas dos impostos sobre tI'ansmissão "causa mortis"
e doação aponte para a fixação de um 11m!te mínimo I ao invés de un 11mite máx,!
mo, a ser observado pelos Estados e pelo Distrito Fetieral.

= u:u6IJÓST[FlCAÇÃO' _

Trata-se de ~dida de justiça tributária, destinada a v:labilizar a tI.!

butação em relação à renda real auferida por cada contrabuínte.

'-,-----~--------,--;------------'

Dê-se nova redação ao inciso UI do parágrafo único do art. 204

-do Projeto de COflstituição da Comlssão de Sistematização:

"Art. 204. • .

.................... . ~ .
Parágrafo íiüco. • ; : ; ..• ; .
............. ." : ~ .
111 - politica tarifária;

...............................................................
• ' < 1·

..............................................................-

JUSTIFICATIVA
:: :: :: :: :: :::: ::,:::: :: :: :: :::: ::

Acrescente-se ao art. 44 do Projeto de Constituição da Comissão de SlSt~
tfzação o seguinte par?gráfo:

tlArt. 44 _•••••••••••••••• ~ ••••.••.•••.••••••••.••••••••••. ~ •.• • • • • • • • • • • •

§ - A atuação de todo o'rgão da armírust.ração direta e'!. Indireta será acOllP.!

nhada por Conselho; não rerwnerado, comp-osto' por usuários elservldores, e seu fun

ciol15lllento será regulamentado em lei". r

Trata-se de precisar o texto aprovado pela Comissão de Sistema
tização 'a flm de não se criar barrei;ãs que impeçam O Poder'PtÍblico, nas d,!.
versas esferas, de fixar as pojItícas tarrrãrras mais adequadas para os ser-
viços públicos prestados à população. -. I
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IRMA PASSONI

2P01215-9EMENDA
!:J

f:J

2P012!J_-2 ----,1 Gr:p'T"""~
Irma Passoni . ~ _J

P'Ienário

EMENDA
(!J

r.r-------------TUTO/JI,ISTI'ICAÇio--- -,

Dê-se nova redação ao artigo 123 do Projeto de Constitui

ção da Comissão de Sistematização e respectivos parágrafos:
"Art. 123 - Os serviços notariais e registrais são de

competência do Poder Público, que os pode exercer diretame,!!

te ou por delegação.
§ 12 - t.e í complementar regulará as atividades, dí sc ípt i

nará a responsabilidade civil e cr í.nuna t dos notários, regi~

tradores e seus prepostos, e definirá a f'asca l í zação de seus
atos pelo Poder .judí.c tér m ,

§ 212 - O ingresso na atividade notarial e reglstral d!:.

penderá, uhr í qa t dr rament e , de concurso público de provas

t Ltu Ios , não se permitindo que qualquer serventia fique v,!

gs, sem abertura de concurso de provimento ou remoção, por

mais de seis meses.
§ 3 2 - Lei federal estabelecerá normas gerais para fix~

ção de emolumentos relativos aos atos praticados pelos servi
ços no tar í a i s e registrais".

JUSTIFICATIVA

Adiciona novo Artigo ao Ato dss Dfsposdções Constltuêionais cerais
e Transitórias:

. "Art. - Fica revogada a Lei n9 7.170/8;; (Lei de Segurança Nacio-
nal) •

JUSTIFICATIVA
======:.=:=::.::.==

Trata-se de revogar uma Lei oriunda da ditadura militar e estigmati
zada em toda a sociedade como arbí trérra e antidemocrática, a ponto de sua apli

cação sofrer restrições inclusive por parte de importantes llde;anças e forças
do próprio situacionismo.

A prépr.ía existência de uma lei Que trate da S;gôrança Nacional, re

presenta a manutenção da ideologia consagrada na Doutrina de Seq.rrança Nacio
nal, de traste memória no nosso pais.

A revogação é necessária também porque nenhum dispositivo do Projeto

de Constüuição da Comissão de Sistematização conteve qualquer referência à s~

gJrança Nacional. portanto, a revogação da L5N é Lfna exigência dos objetivos
de uma Consti tuição denocrât.íce.

at r íburoo pelo projeto da Comissão de Sistematização aos

serviços no tar í ea s e r eqâ s t r aa s . Tais serviços devem ser de

Trat_-se de combater o caráter exclusivamente privado

competência do Poder Público, podendo este, conforme o caso,

delegá-los a pessoas pr rvadas ,

LUIZ lNACIO LULA DA SILVA

Plenário
re-r- TUTO/JI.ISTlFICAÇi.l;t --.

2P01214-1
IRMA PAS5'.lNI

Emenda ao Projeto de Constiuição da Comissão de Sistematização.

Dê-se riova redação ao § 38 do artigo 62, do Projeto de Constiuição

da Comissão de Sistematização.
"Art. 6Q .-;. ••••••••••••• :. •••••••••• •••••••• ••••••••••••••••• .,

Acrescente-se o seguinte artig'J ao Capítulo Il (tiDa Política Urbana")
do Título VII (liDa Ordem Econômica e Financeira") dJ Projêto de Ccnst.í.ttnçãn, . , .
ds Comissão dê 5istem3tiza;ão:

"Art. - O Poder Público prOmoverá e executará, prlontariamente, PE.

líticas habitacionais e urbanísticas que objet.ívene

I - a produção de habitações populares tie interesse social;
11 - o desenvolvimento de programas públicos de habí taçãn de alugJelj

lI! - o a0010 à autoconsfruçãa e às cooperativas habitacionais;

IV _ a reqularazaçãa fundiárda e a urbaniza;ão de áreas ocupadas em
reqírae de passe 01.1 em co-uüçõas de subhab ttação ;

V - a reg'Jlamantação di) -nerçado. imobiliáno urbano e a proteção aos

inqulllnos j

VI - a saneanento e rec.oeração de áreas urbanas deterioradas;

VII - a disciplina do crescimento das centros urbanos."

D probí";'a da mo~adla coTÍshtui U'Il dos aspectos fundamentais oa ques-
• I ( ~ ,

tão urbana Sua gravidad= é de tal orden que se torna inprescindível Que a
~C~.,stituiÇão d~flna dispoSltlVOS que conflgurem a ãntervençãa do poder público

nesse campa.

§ 38 - A propriedade é assegurada pelo Estado e se subordina ao in
teresse social, observado o seguinte:

a) a de bens de uso pessoal ou 'familiar é insuscetível de de

sapropriação, salvo por inarredável interesse social, ou

ou utilidade ou nscess ídade pública, mediante justa e pré
via inderllzaçã.o, em dinheiro se as~lm o exigir o expropri!.

dI';

b) a de bens de produção é suscetivel de' desapropriação por

necessadade ou uhlidade púl:l1J.ca ou por interesse socaal ,"

desde q.re necessérae à execução de planos, programas e prE,

jetos de desenvolvimento social e econônícc, sejam eles da

União, dos Estados ou dos Mu~iclpios,- m~dia""te j~sta Inda
nízação;

c) os critérios para determinar o valor e a_fo~m3 de Jndenfz,!

ção por desaptOprla~o sempre levarão em conta o não uso,

o uso meramente especulatf110 do bem b'esaprOPriado nos úl ti
mos três anos e', se bem de produção, a média da produtivi

dads do mesmo ?eríodo, além_ da signlf~caç~o econômi~a do
ato expropriafório em rejeção ao patnmônio do expropriado,
consrderada a base de garantia de' seus dependentes."

JUSTIFICATIVA
===============

Trata~s; de incorporar ao PI;.ojeto de Constfuíçâo texto desenvolvido
iniclalmente pela Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e
da Mulher (art. 32,'XVII, d~ Anteprojeto da Cãmissão)~ que consolida d7 I forma
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r.r- TUTOIJIJJlTlfJC,lÇ.iO -,

2P01219-1
AUTOR-------------.

J
~rAPTRTloO~

WI.'Z.INIlCID lLlA DA SILVA . c...- ~

Dê-se nova redação ao art , 9D do Projeto de Constituição da Coo>is-
são de Sistematização; suprimindo-se o artigo 107:

"Art. 90. O Presidente da República é o Chefe do Poder Executivo e

o comandante supremo das Forças Armadas, cabendo-lhe, com o auxí
110 dos Ministros de Estado, garantir a unidade, a independê':

cia e a defesa do país, assegurar o l!vre exercícla das institui

ções democráticas, estabelecer as diretrizes da política administr!
tiva federal e desempenhar a sua direção superior, bem como exercer
outras atribuições definidas nesta Constituição."

JUSTIFICATIVA

Com a pro.rolgaçã:J da no la Constituição é necessário su1;)meter ao voto
popular todas os carg:Js eletivos, pois a pró;::Jria rerovação desses cargos, pro...
porciona aos eleitores tentar novas saídas para a crise de descrença a de ceti

cismo QJe domina o sentimento popular.

o projeto de Constituição apresentado pelo Partido dos Trabalhado

res defende o presidencialismo com ror-talecfeento do papel politico do Legisla
tivo e com redução e controle dos poderes do Presidente da República. Prevê

mandatos presidenciais de quatro anns , com eleições diretas, livres, participa
tivas, pol1tizadas. ~-

r.T-------------TtltTo/~USlI"CAÇ;,O ---,

EMENDAl: -

LVl2 1/1/1'1"'0 ~t/wr

~ ~"V1

2P01217-S
AUTOII------------'J f41~p..TT1DD~

LUI'Z.INA:lO LLlA DA SILVA . c...- _J

Dê-se nova redação ao lnciso I, e respectivás alíneas, do art. 7º
do Projeto de Constituição da Comlssão de Sistematização:

"Art. 7'2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Garantia do direito ao trabalho mediante relação de emprego e~

tável, ressalvados:

a) ocorrência de falta grave comprovada ju:licialmente;
b) contrato a termo, não superior a 2 (doâa) anos, nos casos

de transitorled>3de dJS serviços ou da atividade da empresa;
c) prazos definidos em contratos de experiência, não superio-

res a 9D (noventa) dias, atendidas as paculiarideaes do

trabalho a ser executado;
d) superveniência de fato econômico intransponível, técnico ou

de infortúnio da empresa, sujeito a comprovação judreí.al ,
sob pena de reintegração ou Indenízaçâc, a critério do em

pregadJj"

tecnicamente irrpecável dispositivos atinentes ao direito de propriedade, sltu
B'1dJ-oS em lJ'M perspectiva bastante sintonizada com os anseios de transforma

ção da sociedade brasileira.
Todos os que buscam a transformação social situam a propriedade corno.

valor historicamente relativo, passIvel de revisão em função dos superiores i!!

teresses coletivas.
A formulação ora proposta estabelece como um dos dlreitos e liberda

des individuais a justa relação com a propriedade.

EMENDA

JUSTIFICATIVA

Trata-se de recuperar o texto âcerca da g-3.rantia contra a demissão
imotivada aprovado pela Comissão na Ordem Social e constante do Projeto de
CO'1stituiçã:J aorovado Iructahrente pela Comissão de Sistematiza~ão (IICABRAL

ZERO").

2P01218·3
LUlalNACIO LLlA OA SILVA

= TtxTo/~usT"lcAç;,o ---.

Oê-se nova redação ao § 1. do art. 4. do Ato das üísposações Constitu

clonais Gerais e Tra,nsitórias co Projeto de Constituição da Comissão de Siste

matização:

"Art. 4º

§ lº - Realdzat'-ee-ão en 15 de ncversarc de 1988, em todJ O território
nací.o-ial , eleições qerars para a substituição d:JS atuais Presidente da

República, Senad:m3s, Deputadas federais, Góvern3d:lres, Vice-Governad~

res, O=pu!:ajJs Estaduais, PE~feitos, Vice-PrefeItos e Vezoeadores."

JUSTIFICATIVA

A reai í.aeçãc de eleições gerais em 15 oe novembro de 1983 é uma exigên
cia damocrática'diante dJ qoadro de iMsatisfaçã:' s de desqsste em relação ao

resulta~J das últim.>s eleições

A posiçao em relação ao regime de governo não pode se basear exclu
sivamente em ccnsaderações teórico-gerais sobre presidencialismo ou parlamen
tarisrnq feltas a partir das experiências de outros países e relacionadas a OU

ttos per.lodos históncos do desenvotvtmanto do Estado de base capitalista.
Ela tem de levar em conta, fundamentalmente, as eceectemst.íees políticas da

sociedade brasileira e de sua formação histórica, a cultura política do n;sso

povo e as grandes dlsp.itas políticas do momento histórico atual. E não será

nunca uma tomada de posi_ção acima das classes socfaí.s, mas una opção engajada
na luta entre os campos opostos. Una opção que, de nossa parte, fazemos de

dentro do campo dos trabalhadores, buscando o anadrrecínento e o desenvolvi
mento político das lutas sociais num sentido que possibilite ir el"}fraquecendo

a hegemonia dos oenírentes e que dê ê1'JS dominados melhores coodíções tE acÚT!!.
lo de forças.

Uma das marcas da nossa formação política é a ação sistemática dos

de cima no sentido de oastaculazar o aprofundamento das exoeriên:ias polUi...
eas das massas. Isto constitui um traço esse'1cIal da dJlJllnação de classes no
Brasil. Historicame'1te, todas as principais lJlJdanças no país - a Independên

Nacional, a Abolição da Escravatura, a Proclamação de Repú!Jlica, a Revolução

Burguesa - foram decãdadas por meio de transições conservadoras e pactos en...

tre as el~tes, entremeadas par soluções-de força, antecipando-se ê esvaziando
se de radicalidade política os grandes movimentos sccíaís transformadores. A

isto se soma toda uma história de reação política, de repressão, violência,
excludência, tutela e marginallza;ão do p·:IVO B.'TI relação à política. E se adi
ciona, ainda, mais de duas décadas de ditadura militar, durante a qual se fo,!.
meu e e-rtroo em ação a formidável máqJina de dominação polItico-ldeológica I,!!
tegrada pelos modernos meios de =omunicação de massa, tendo como carro chefe

as super-redes de televisão.
Esta linha de conduta tradicional da burguesia de despoI1uzar para

dcnínar foi incorporada e levada às últimas consequãncias oela transição con

servadora brasileira, que tem cceo componente específico o esvaziamento da

disputa política na sociedade. Procura-se estabelecer e cristalizar um jogo
institucional, partidário e eleitoral no qual não se explicitem os grandespro

jetos de classe, os grandes antagonismos de interesses s~iai5, os cheques 
abertos e nítãdos entre pIõgramas e correntes envolve"lClo os rlJl'lOs gerais do
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pais. O sonho de nossas elites é adaptar aqui um modelo semelhante aos siste

mas políticos vig,'ntes nos países capitalistas centrais, com a ~egemonia abs~

luta de grandes partidos da ordem, com instituições pseudo-part.ícípatdvas, aro

um altíssimo índice de alienação e apoliticismo da "maioria silenciosa". Tudo
isto temperado, naturalmente, com uma dose extra de repressão mstãtucronaj.a
zads, lncluindJ as charadas "salvaq.iardas constltucio.,ais" f qJe possibilitem

instaurar legalm~nte um verdadelro Estado pollcial em caso de grandes confro!!,

tos socíaas e politJ.cos. sorén, esta pretensão depolitizadora dos dominantes

esbarra, no Brasil, na existência de acirradas contradições de classes que ~
purram o povo às lutas sociais e à política.

Na história política brasileira, na cultura política de nossa gente,

que nunca deixou de lutar, não se construiram grandes vivências coletivas da
população trabalhadora, nem tradições partidárias, nem hábitos de participa

çÊi'J nos assuntos públicos. N=ssas condições, a Presidência da República se

constitui em um referencial fundamental da relações proprfame-rte políticas P!
ra a sociedade como um todo Em torno das questões que e-wulven a Presadêncda

e o Presid:mte se aborda os prfncapaí s problemas naeãonais , as principais re!

víndícações populares, as relações entre poHtica e administração pública, E~

- tado e üovernc, Poder Econômico e Poder Político-:- ---

Davido a esta densidade ~oHtica cpe cerca a Presidência da Repúbl~

ca, as eleições presldencias diretas tornaram-se para nossas elites un torme!!.
to histórico e a grande neqocãação da transtçãc. No Brasil, a populaçãa vetar

majoritariamente em um mandato presidencial combase numa disputa de progra

mas, com base no confronto entre propostas de governo, com base em una discu~

são nacional feita em praças públ1cas e nas rcas , tem um signiflcad:) lTUito d,!

ferante e supenor em relação às eleições parlanentares. Historica-nente, os

pleitos presidenciais desencadearam intensos processos de mobilização e de

pressão popular sobre as questões de g'Jverno. Mais importante até do que o r,!:

slJIfado ele1toral en Sl é a oxigenação pal!tica que as eleiç15es para Preside~

te introduzem em uma sociedade tradíctonajne-rte despolitizada e onde a pol1t,!

zação é essencial-para que as multidões passam tomar nas mãos seus próprios
destanos,

do Par.lanento, Em contrapartida, nos Estados tjrüdas, presidenciallsta, o Con

gtesso tem un papelatIVo' na vida politica do pais. sem'qje'isto sigmhiiüe

Executivo fraco. A tendência de Executivos fortes é geral no capitalismo con
temporâneo, independente do regime de governo.

Por outro lado, nosso ideal não é simplesmante a democratdzação dj
exercieio do poder governamental aa ntvel exclusivo das préoraas elites. Não

é criar um granóe condümInio Inter-burgês de controle do Executivo, mas sim

abrãr', para os de "baixo", canais de amadurçcimento, explicitação e desenvol

vimento da sua luta de classe independeilte.

Finalmente,consideramos que a reahzação d= eleições para a Presi

dência da República e~ 1988 é o fato político mais importante nessa conjuntu

ra. A im~lantação do psrlam.ntaris.o em 1988 dimínuí, o signiflcado político

dessas eleições, ou inviabilizará o próprio sistema parjamentarasta. A grande
maioría do povo brasileiro exdqe eietções para Presidente da República enten

dendo..as com a mudança desse governo e a poss.ihí.Lídade de saída da crise Es

-se anseio não po1e ser negada pela Assembléia Nacio'lal Constituinte.

2P01220-5-
LUI~ GUSHIKEN

Acrescente-se inciso ao art. 70 do proJetó de Constituição da Co
missão de Siste"",tização:

"Art. 7º ••.••••••••.••••••.•••••.•••••••••••..••••.•••••.••••••

LUIZ: GUSHIKEN

2P01221-3
---------~

- acesso, por intermédio das organizações sindicais, às informa

ções administrativas e aos dados eccnômíco-ffna-cefros ds e1)
presa;"

A presente emenda visa garar:'tlr que as orqaruzaçõss sindicais te

nhsm acesso às informações necessárias para q.ie possam aval iar em que medida

estão participando ou não dos ganhos en produtividade ds economia.

Assim, na medída em que os aínorcatos puderem obter dados relatl
vos ao valor adlcdonada por; cada t.ra'rathador aos dlversos setores da economia,
terão condíções de verificar quais os parâmetros adequados para as suas reivi,!!
dícações,

O direito à mfurrnaçãc é fundamental para o exercício da oemocr~

eia. Sem a Informação econômica, a pop.nação ficará im"Jedida de saber o que é

_re_almante justo.

Dê-se nova redação ao art. 70 do Projetó de Constituição da Co-

missão de Sistematização:
"Art. 70. Os Deputados e Senadores perceberão, a titulo de rem.!:!
neração , somente subsídios fixos t vedado o:}ualquer pagamento de

ajuda de custo.
§ lo _ O Presldente da República fixará por decreto os subsídios

dos parlamentares, que serão reajustados com base nos mesmos cr.!.

ténos i>dotados para o funcionalismo público federal.
§ 29 _ Os subsídios dos parlamentares sujeitam-se aos impostos

,JUSTIFICATIVA
=============

= TEXTOJJUSTlfICAÇÃO-------------i

EMENDA
tJ

Par outro Iada, na ausência de uma maior vavêncãa pol.It rco-part.adâ...

ria da população, com os partidos en geral fracos de suastâncãa po1ítico-ide~

lógica e de part.Icrpação de base, as eleições parlamentares n'J país tendem a

ser pouco pol í.tazadas A prénraa transição conservadora explora e acentua es
'59 tendência. Em 1985, nas primeiras eleições qeraí.s sob a Nova Repúal.Ica, ti!
Líneou-se um modelo de pleito parlamentar que, de maneira premeditada e cons

cIente, favorece os candidatos regionais, os caciques locais, as candidaturas

corporativas e as máquinas eleitora~s tradicionais, em detrimento dos parti
dJS e candidatos chamados de "adeuléqrcos", isto é, q.ie expressam propostas

politicas g~rals, E o voto distrital ou distrital misto só virá instituciona

lizar esta despnl í.t.í.zação do voto na escolha dJS Parlamentares.
O periDd:Jhistórico do inicio do século em q.Ie o parlamentarismo

era uma forma avançada de regime sob o capitalismo foi superada con as trans

formações sofndas pelo Estado modarno e o advento das cO>1plexas fo::mas de ~

mínação das sociedades de massa, alienadas e alienantes. N'J capi talism:J con

temporâneo, imperam os parlam~ntares imobilistas, com amplas e sólidas ma:lci
rias dos partidos da ordem Estes parlamentos têm funcionado in~lusive, nas

situações de grandes lutas. como baluartes dü consetvadorismo e palcos de le
gitimação dos surtos de reação política, como acorreu, por exerrfllo, no Brasil

en 64 e no Chile de Allende.
A introdução do parlamentarismo em nosso país servarta como um fa

tor de amortecímsnto das oressões pop.dares em relação ao poder. Enquanto

Presidêncla da República é um alvo m.Jito claro sobre o qual o povo pode con

verqí.r suas dema"ldas e lutas, o parlamentarismo teria a propriedade de dllu!r
as responsabilidades da quem é governo. E permitiria a maníp.nação d:J espíri

to oposacíorüsta popular, por meio da subst í.tutçêu das equipes governamentais

pela via do Par1a'Tlento e das eâeações parlamentares, sem o mesmo poder de 1n

'terferênc!a direta dJ veto pooular majoritário.
Alé1l disso, a pretendida separação entre Chefe de Governo e Chefe

de E:.stado assume, taml:lé'Tl, o sentido de dissociar as tarefas tidas como de ad

ministração pú~lica das funo;ões estratégicas de preservação dJ status CJ.JO. O
Podar Militar, os aaaratos de contrainsurgência, a reserva instltu~ion'3.l de
instauração legal de um Estado policial em nome da "Ief e ordem", ficariall ~

guardados do desgaste politlco próprio a~ exercício administrativo do governo.

Em nossa opinião, não proceda a tese segundo a q.ial parlamentansmo

seria sinônimo de Executivo fraco, ou vice-versa. A realidade de vários paí

se~ra que inexiste- Uffi.3 relaç~o direta. e -necânica entre o re91me de g2.

verno e a ralação Executivo-Legislativo. Na Inglaterra, parlamentarista, há
1,.1118 enorme concentração de poderes no Executivo, com un peso polItico pequeno
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II - .

JUSTIFICATIVA

LUIZ rosHIJ<EN

2. Em primeiro lugar, é preciso questionar se a função hoje atri
buída ao nosso Sistema Financeiro Nacional se restringe, como se tem afi~
dor a mero Intermedrérão entre poupadores e aplicadores, exercendo un pape!
neutro nessa intermediação. Na verdade, tal não ocorre. Ao contrário dessa

suposta e até apregoada neutralidade, o sistema financeiro atual, primando
a sua atuação pelo ob íetrvo do lucro, ~ivi1egia os setores menos lrrportBJ!

tes para o desenvolvimento econômico, direcionando, prioritariamente, os r,!
cursos para as atãvaoades especulativas.

3. O sistema financeiro no seu papel de financiar o setor produt.!
vo, não tem adequado os recursos às necessidades do ciclo produtivo das eI1!.
presas, quer no financiamento dos investimentos, quer nos errpréstimos para
capital de giro. Esta falha decorre do posicionamento oportunista e imedi2.
tasta do sistema, que só real1za operações de curtíssimo prazo, tanto de ca.e.
tação como de aplicação. Os bancos de investimento, criados especificamente
para realizar operações de longo prazo, atuam hoje apenas no curto prazo,

4 Dutra grande distorção provocada pelo segnento privado do si!!.
tema financeiro é a concentração funcional e regional da renda, na medida em
que, de um lado dirige o crédito, prioritária e privilegiadamente, aos mais
afortunados economicamente e, de outro, capta recursos no interior e nas r.!
giões mais pobres para aplicá-los nos centros mais desenvolvidos. Outra fo!,

ma de concentração se dá através do deferimento prioritário de empréstimos
às empresas ligadas ao grupo financeiro. As restrições regulamentares exi!.
tentes nesse sentado são contornadas por efIllréstimos recíprocos entre os gr.!:!,
pos econômicos. Além disso, as instituições financeiras ofereeanserTllre maior
rentabilidade aos grandes poupadores e menores custos aos grandes tomadores.

5. O atual sistema financeiro tem se beneficiado, de forma sist.!
mática, da política monetária do Governo. Una política expensionista, tende!!

te nos primeiros momentos a benef1ciar todo o segmento da economia, privil!:,
g1a as Instãtuições financeiras, na medida em que elas disporão de mais r!:.

cursos para atender seus clientes, sen:pre ávidos, nllTl país carente cemo o
nosso, de mais E!IJllréstimos. Nas fases de contração monetária., quando o setor
orodutivo ~rejudica coma menor disponibilidade de recursos, os bancos se

benet acíam de forma ainda maror ao que na fase de expansão, pela elevação ex
torsava das taxas de juros. -

6. A política levada a efeito para o setor financeiro, a partir

do Governo Médici, de arcentrvar as fusões e incorporações com vistas a ga

nhos de economia de escala, não surtiu os efeitos desejados em termos de re
dução das taxas de juros. Os ganhos de escala obtidos com a redução do ~

ro de instituições não foram transferidos para a sociedade, mas retidos pelo

própno sistema financeiro, graças a seu poder oligopolista de manter eleva
da a diferença entre as taxas de captação e de aplicação. -

7. Por outro lado, as intervenções que têm sido feitas pelo Gove!.
no no sistema, destinadas a sanar os problemas de instl.tuiçães falidas _ si

tuações que normalmente têm sido causadas por aàninistrações fraudulentas ou

por realizações de operações com excessiva dose de risco no intuito de aufe
rir lucros elevados a curto prazo - têm resultado sempre na socialização 00";
prejuízos, enquanto os lucras são sempre, tempestivamente, apropriados ou
distribuídos aos acaorüstas ,

8. Os subsídios que têm sido dados ao crédito para financiar determinadas

atividades, consideradas essenciais ou de maior Ircâoêrcia de risco, têm r~

sulta~o emmaior concentração da propriedade, mormente no setor agrícola. Tal I

fato decorre da circunstância de que os créditos subsidiados, quando deferi
dos pelo sistema privado, são canalizados normalmente para 05 clientes PIer;
renciais e de maior poder econômico. Com esse dinheiro barato, foram arrplii
das as grandes propnedades rurais, mediante incorporações de pequenas lXlid.!

des, as quais normalmente inferiorizadas, -não desfrutam dos benefícios dos
subsídios. Situação di ferente prevalecerá num sistema estatizado, onde o crê
drto é deferido conforme o interesse sociaL 

9. Outro grande malefício oriundo do SIstema financeiro privado
decorre do financiamento do déficit público, já que as instituições financei
ras só se dispõem a adquirir títulos do Governo em montante adequado, media;
te abertura das taxas de juros, com maiores custos para o Tesouro e, caos!::.
quentemente, para a sociedade.

10. O al to índice de automação atingido pelo sistema financeiro -",
superior mesmo ao registrado em vários países desenvolvidos _ longe de ter r

sido induz1do por uma demanda do público usuário, resultou, essencialmente,

da utilização de incentivos e facilidades propiciadas pelo Governo, como r!:.

serva de mercado no carrpo da informátl.ca. O setor financeiro tornou-se pr.Q..

LUIZGUSHIKEN

PLENAAIO

2P01223-0

Trata-se de proibir a mcddêrcaa de imposto de qualquer natur.!!
za em relação aos gêneros de pr.imeara necessacade, disoonoo-se, dessa forma r

no sentido de se alcançar uma maior justiça trabutéraa I já que haver-ia uma

redução sensível dos encargos da população de baixa renda.

e) gêneros de primeira necessidade, assim considerados n~ fo.!.
ma da Ie.í ;"

gerais, inclusive o de renda e os extraordinários, vedado qual

quer priviléglo de natureza tnbutária. n

IIArt. 178 - .0.0 ••••••••.••..•.••••..••.•••••.••..•.•••• •·••••

Acrescente-se alínea ao inciso II do artigo 178:

PLENIlRIO

Trata-se de discípí inar a matéria relatlva à remuneração dos pa.!.

lamentares, f'axando-se regras que assegurem subsídios justos, evitando-se, tod~

Via, os pr.íva.Iéqros existentes atualmente e que, com toda a Justiça, têm sido

repelidos pela sociedade brasa.Ierra.

JUSTIFICATIVA

2P01222-1
-----------,

JUSTIFICATIVA , •
O Sistema Financeiro Naciona!, pelo seu papel estratégiCO de

intermediador dos flux~s financenos entre poupadores e ap.licadores , servin
do de vasos comorucantee que levam a seiva, dos recursos finance~r~s- a todo
SIstema econômico, tem papel fundamental rno desenvolvimento sócio-econômico
do País Dependendo, entretanto, da forma da propriedade do seu capital s.2

eial que vai ser definido na futura constituição, Iremos ter um· serviço que

vai atender à função soçial de Intermediação financena I harmônico e volt,!
do para um maior equilíbrio dos agentes econômicos ou então, vamos ccrtaroer ,
como agora, assistir a uma concentração contín~a do cepítal e dà fenda, ben~

ficiando as atividades especulativas em dstrmento da sistema produtivo e da
sociedade em geral.

Dê-se nova redação ao artigo 228 do Projeto de Constí.tuição da
Comissão de srstematãzaçãot

"Art. 228. As inshtuições 'finance1ras são de prop1ríe-dade ex
ctustve do Poder Público, cabendo-lhe privativamente o exer
cício dasr atividades de intermediação financeira em todas as

suas modalidades".

= 't:'ntt/~U':l'\f\t~Çi.l)-------------_,

EMENDA

=--------------TE:nO/JUs·'rICt~i.~-------------_,
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r.T Tu:TO/JUST..ICAÇio ~

que teve início o crônico problena dos bancos estaduais. Por fim, faltou ao

Banco Central a a ão de mecanismos ara un efetivo controle dos bane
tadUaiS.

19. Outra grande vantagem da estatização é a maior garantia de /lxi

to na execução de un planejamento econômico, já que o Governo vai ter centrE.

le sobre o sistema financeiro.

20. Por todos esses malefícios trazidos pelo controle privado do

sistema financeiro e benefícios de LJn sistema estatizado é que se apresenta

este anteprojeto de texto constitucional, estabelecendo que as Inst.Ituiçõas

financeJ.ras serão de propriedade exclusiva do poder Público e a intermedi~

ção financeira, atividade exclusiva dele.

21. A propriedade exclusiva do Poder público, e não apenas o c0L!.
trole acionário, é necessámo para não provocar conflitos entre a finalidade

social dos serviços de mternadíação financeira e o interesse de lucro dos

acãorustas minoritários.

22. Para que o sistema estatlzado não venha pecar por anef'ãcaêncâa

na prestação dos serviços, em deccrrêncaa da burocracia que, em geral, te!!.

de a prevalecer nas atividades públicas, e também para que sua atuação não
seja ditada por lnteresses político-partidários, vai ser necessário estabel~

cer formas efetivas de controle social sobre o sastera, a serem definidas em

legislação específica, sem as quais as vantagens da ellminação dos rrel.efícios

do sistema financeiro privados e da conquista dos benef'fcaos da estatização

poderão ser reduzidos pelas chagas da burocracia, da deficiência na prest.!
çãn de serviços e dos favores políticos, em geraL

= COIl"TIT~T 1.--1......

7l/"·C/V/2

2P01224-SAUTOIt- ---,

Deputado JOSE GENDINO

EMENDA
t:

prietário da maioria das empresas de informábca, ao tempo em que a própria

Embratel presta, frequentemente, serviços diretamente aos grandes bancos.

Ademais, essa intensa autoração do sistema financeIro contrãbuiu para aJi

jar os pequenos bancos, favorecendo a concentração bancária.

11. Com referência ainda à automação bancária, especral.ístas nesta
área sustentam que, nesse processo, os bancos não or-ientaram seus projetos

com base nos custos/oenef'Icaos da automação, mas se preocuparam multo mais
com o seu efeito demonstração junto 80 públlco usuário, diretriz que foi co.!:.
roborada pelos elevados lucros auferidos pelo setor e pelos mencionados i!!.
centivos recebidos.

12. O atual sasteaa hnanceiro, por realizar lJIl serviço de utllid~

de púbiica, depende, para seu funcionamento, de concessões do setor público.

Entretanto, ao contrário da que ocorre com as demaas empresas que prestam

serviço de mtsresse público, as lnstltuições financelras não têm, em geral,

nem seus preços e nem seus lucros controladas pelo Governo. Mesmo quando se

estabelecem eventuais e periódicos tabelamentos sobre as taxas de juros, es
ses tabelamentos se evidenciã;i ineficazes, em face de rnecanismo's de que di.!

põe a sistema para burlá-las, coma as exigências de salda médio/retenção. de
empréstimos, de realização de seguros, de compra de ações e outros titulos
do grupo a preços superiores aos de mercado, e de outros Brt!fícios, para

elevar ao nível desejado, a taxa real de Juros.

13. Com relação à dívida externa, a tomada de enprést.ímn junto ao

sistema financeiro internacional pelas mskí.turções financeiras privadas r~

presenta um risco mais elevada e, consequentemente, elevações das taxas de

juros, com maior custo para o País.

14. O sistema financeiro, com a estatização, vai ser simplificado,

mediante eliminação dessa gama de di versos tipos de mstãtuíções especíal.íza

das em operar em diferentes segmentos do mercado, bem como vão ser extintos
vários mstrunentos de captação e intermediação de recursos, os quais só c0.Q.

tribuem para estl11XJlar a ciranda financ~iraJ e elevar a diferença entre r~
neração do poupador e o custo do ~omador fmal. dos recursos, com reflexos

desastrosos no custo final dos produtos.

'r -15. A estatização do sistema f'mancaí.ro, na medida em que reduz as
taxas de juros, representa o interesse não apenas dos trabalhadores, mas t~

bém das empresários não fanancarros , prancrpalmente pequenos e médios, haja

vista as grandes pressões que, de um modo geral, têm sido feitas sobre os

bancos por todo o setor empresarial não ligado ao setor financeiro.

16. A defesa do sãstema privado, sob a justificativa de que ele,

ao permitlI a concorrência ent~e as in?tltuições, resulta numa menor taxa
de juros, não tem validade no caso brasí.lerrc, na medida em que as bancos

funcionam de forma cartellzada e nã.o se permite a entrada de novos coocorrer;

tes no sastema. Por ou:ro lado, -se fosse pe~~ido o Livre ingresso de o.!:!.
tras instituições·, elas teriam, nesse quaoro, poucas possibilidades de sobr!
vívêncía aumentando o risco de mercado.

17. , Dutra grande desvantagem do sistema fInanceiro privado reside
no fato de que, por mais eficiente e rlgorosa que seja a fiscalização, ela
não consegue detectar e apurar grande parte das irregularidades do sistema

financeiro pr ívado,' pelos 8rtifícios (alguns antes mencionados) que as in..§.

tituíções , movidas pelo interesse do lucro, ublizam para burlar a regulame.!J..
tação, Com a estat.ízaçãc, deixando de existir o conflito entre o mteresse
do sistema e a vontade do Governa, 'as irregularidades serão sensivelmente I!:,.

duzidas.

18. Os defensores da ·inlclattva pr-ivada a qualquer preço irão, 10

dubItavelmente, znvccar contra a estatrzaçãc, a situação atual na maioraa

dos bancos estaduais.. Nesse caso, alguns fat~res que não pod~ ser atribui
dos como características de um sistema estatlzado explicam essa precána s~

tuação dos bancos estaduaas , Em prumearo lugar, está havendo um superdlme.Q.
sionamento dos prejuízos ocasronados pelos bancos estaouaas em relação aos

ocqrridos com o ~sane.an:ento dos bancos pravados , uma vez que, no caso destes

nãq ~oram rfínensfopados os custos sociais dos elevados subsídios credit.Icaos
envolvidos nos processos de liquidações, nas incentivos tributános, nas

processos de incorporação e outros favores e concessões. De outro lado, a si
tuação atual dos banéos estaduais decorreu do problema financeiros dos esta

dos e, mais do 'que isso, da falta de moraiídade pública dJs governadores que;

em certos casos, como ocorreu em'1'982, foram estamilados a captar recursos

a qualquer preço na mercado, através deseu banco estadual, para financiame.Q.
to de obras eminentemente eleãtorerras. E f01 exatamente a partir de 1982

Emenda aditiva, pela qual se acrescenta ao ait. 6º, § 31 do Proj!.

to de Constituição da Comissilo de Sistematização a seguinte expre!

são:

"será asseguradJ aos criadores, intérpretes e às respectivas re-

presentaçOes sindicais e assnc.í.at ivas o direito de fiscalização

sobre o aorove í t amerrto econômico das obras que criarem ou de que

participarem. "

JUSTIFICATIVA

Justifica-se esta emenda, para corrigir o equivoco da supressão
feita pela Co.llissão de SistematizaçãJ, no trecho final do parágrafo 29 do art.

59, que disp'Jnha:
"será a.s5e!J,JI'aCb aos criacbres e intérpretes o controle eeonâJü.co sobre as

obras 'P' proWzlrem (Xl de 'P' participarem."

A supressão se deu pelo entendimento da que o controle econômico

referia-se às "«:bras CJJS: prod.Jzi.rea". E cone, na legislação ordinária vigente,
produtores seriam os industriais, os capitalistas, 05 que investem ca;Jital e
assunem os ~isc~;s da prooação das obras' gráficas, cinern;3tográficas, fonográfi

cas etc., e optras obr~s coletivas, a interpretação do texto levou a douta

Comissão ~ ,um equívoco: à errônea suposição de ' Lmpass í.hLl.Lt.ar aos
investidor.,es a gestão do capital investido.

,Não era essa, porém a "ratio 1e9isll do preceito. Seu

objetivo era tão somente impedir a cassação do direito dos cri!,

dores e intérpretes, direito d~ fiscalizar, de controlar o fr.!:!.

to de suas 9".iações, multiplicadas industrialmente por qualquer

meio ou técnica.
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cismo inc luiu entre as suas práticas a perseguição aos homo~

sexuais. Também não por acaso a degenerescência da democracia

constitui nos tempos modernos um parâmetro fundamental para

avaliar a situação dos Direitos Humanos e das garantias ind,!

seja genérica, abarcando a escolha pelo celibato, pela abstinência etc., a

principal questão social envolvida é a que diz respeito aos direitos dos ~
mossexuais.

preconceito e da discriminação anti-homossexual, no péríodo

em que Stálin esteve no poder.

/>. definição de Marx a respeito da sociedade do futuro cE-

mo sendo uma "assceí.ação de indivíduos livres Tl coloca a ce!!.

do

nazi-f82.-viduais nestas mesmas sociedades .. Não por acaso o

socialista na URSS veio acompanhada de um ressurgimento

Esta é a questão da maior atualidade e incidência nos últimos
temos, vem se registrando LJn8 e scal ada de violência vitimando h.2,

mossexuais, t e n d o c o m o casos de maior repercussão

a súcessão de assassinatos bárbaros praticados contra indiv!

duas desta minoria social. em um contexto global de exacerbE.

ção das discriminações e pr econceatos em relação aos mesmos,

ligada ao fenômeno da AIDS.

A postura das sociedades em relação ao homossex.ualismo

Sabemos todos que nas obras artísticas, notadamente

naquelas coletivas, ocorre a conjugação do capital e a arte, em

todas as modalidades reprodu tivas.

A conatí.tuação de 1946 já consagrava a direito excl.!:!.

sivo do autor. Mesmo antes, o Código Civil regulava a matéria

no capítulo da propriedade literária, artística e científica.

econômico.

Todavia J os criadores brasileiros jamais conseguiram

exercer seus direitos, via de regra submetIdos a uma abusiva d!:,

saprnpr í ação indireta, imposta pelos titulares das indústrias,

submetendo-os a regras leoninas em contratos de adesão.

Nem mesmo após a Lei 6.533, de 1978, que regula a prE.

fissão dos artistas e proíbe a cessão de direitos autorais, dE.

vidos em cada exibição da obra, os grandes usuários das criações

artísticas têm respeitado essa obrigação.
Também em prejuIzo de nossa balança caroial, n3S exportações das

obras - discos ou filmes - são omitidos títulos da obra, a eutor.ía e o valor

específico, recebe-ido da CACE>< una avaliação unilateral, p:Jr peso físico.

Por essas razões, os criadores intelectuais pleitearam à Consti

tuinte essa emenda, garantindo aos autores e artistas intérpretes o controle

em largas camadas da sociedade. Trata-se, assim, de combater

tralidade do indivíduo e a liberdade individual como eleme!!

tos essenciais de um projeto novo para a humanidade. Neste se!!.

mental na luta por uma sociedade alternativa. E a liberdade
de orientação sexual se inclui entre estes direitos, situa,ri

do-se na esfera das opções de foro íntimo e de caráter pr!

vado do ind~víduo.

Refletindo os avanços e ccnquzs t as da civilização, o hg,

mossexualismo em nosso país não é considerado crime, mas e2.

tã cercado socialmente de uma enorme carga de preconceitos,

os quais, por sua vez, engendram discriminações de vários ti

pos , surgindo mesmo um contexto no qual perseguições e ViQ

em

fund2.

apoio

tida, a questão dos direitos individuais assume papel

lências contra homossexuais encontram tolerância ou

esse potencial de de~umani2:ação e de barbárie presente

Esse controle econômico não tinha e não tem o significa Q-JE! lhe

foi atTibuido para rejeição da parte final d, par;õ;p:afa 29.

Não calocava e não coloca os autores e artistas como gestores da

empresa fabricante de discos, de filmes ou qualquer outra espécie de editores.

Tudo resultou d-3 expressão nela contida, referente à nrodução, à

Indust.raalizaçãa, à reprcdação das obras, el ímnads neste substitutivo.

Esc.lufda a dúvida - se cabível fora, eliminamos a malsinada ex

pressão ou verbo que tgeria assustado os industriais.

Com a redação ora propasta, desfaz-se a dúvida.

~ indispensável o dispositivo, em garantia do direito

de verificar, de pedir contas aos gestores das 8'J1)Tesas fabricantes das repro

dUÇÕ2S de ob.ras coletivas, de acompanhar a destinação dessas obras de que par-

tlcipam os autores e artistas.

Esse direito não pode dasaparecer.

coibiçãonossa realidade social, mc tuíndo na nova Carta a

1
explícita às discriminações motivadas pela opção de orient~
ção sexual do indivíduo.

r;;-r-------- I'UN..flIOICONlssio/lluacoIolIMio----------,

PLENAAIO
r.r T'"RTO/JullTlrlc..çiCl'-------------,

JOSE GENOINO

Emenda aditiva, pela qual se acrescenta ao inciso III do art~

go~ a expressão "orientação sexual11• cÓn isto os termos do inciso IH do
artigo 30 ficam sendo:

"lU - promover a superação dos preconceitos de raça, sexo, era

entação sexual, 'eor, ,idade e outras fO~Sf de diserimin,!
ção.v

JUSTIFICATIVA

r.r--~-----------Tl:llTO/JU$'tlflc: ...çiCl ___,

Emenda aditiva, acrescentando-se um novo parágrafo ao Art.6º,

que passa a ser o § 7º, r enumerandnvse os seguintes:

§ 7º t livre a opção por ter ou não ter filhos, inclui,!!
do o direito de interrupção da gravidez até 90 (noventa)dias,

com garantia cE acesso aos métodos anticoncepcionais e à assi~

tência médica através da rede de saúde pública.

Trata-se de especificar ~ lnclulr entre os precêncertns e di!.
cr ímmações que 8 nova Constituição -se propõe a coibir aquele relacionamento
com a or.íentação-sexual do ãndivfcuo, 8ItJora a expressão "ur.lentação sexual"

JUSTIFICATIVA

A Organização Mundial de Saúde divulgou em setembro
1987 dados revelando que o aborta é a maior causa de

de
óbitos



entre as mulheres brasi te rra , superando doenças como o câncer

da mama e até os acidentes de trânsito. O cálculo da OMS esti
ma cerca de 400 mil mortes para um número entre 3 a 5 mithõe s

de abortos anuais, representando 10% dos abortos praticados

em t.odo o mundo. Assim, a proposta de legalização do aborto
é, antes de 'tudo, um ato em defesa da vida. Da vida das mulh~

res ,

o argumento central dos Que se opõem ao direito de aba!.

tar é o da defesa da vida do feto, tido por eles como um ser
humano pleno. Todavia, historicamente, dentro da própria igr,!:.
ja Cat61ica, a questão da vida propriamente humana do feto
corrtrove r t ada e se liga com o advento da sua alma. Ass rm,
s. Tomás de Aquino aceitava a idéia aristotél.ica de que ao f~

to se infunde Lní.c ra lmerrte uma alma vegetativa, em seguida
uma alma animal, e, depois, quando o corpo já se desenv.Q:'l!~~

uma alma racional. Esta Intima entreva no feto masculino aos
40 dias, e aos 80 dias no feto feminino. Em 1670, o papa
Inocêncio afirmava que a alma se incorporava ao ser no mame!!.
to do nascimento. Em 1787, o papa ~eão XIII dizia Que a inf,!!

são da alma ocorria no primeiro ato de inteligênia da crian
ça , Em 1869, a Igreja abole a distinção entre feto animado e

inanimado, e estabelece a excomunhão para a mulher que . aba!.
tasse deliberadamente. O Papa Pio IX defendia Que a alma era
recebida no momento da concepção.

Sem dúvida, o embrião humano é constituido por matéria o~

gânica viva. Todavia, o embrião, até a altura dos 90 dias de
gravidez, não configura ainda uma vida humana autônoma, um
ser humano individualizado enquanto tal, mas apenas um pote!!,
ciat nesse sentido. O conceito de vida humana, assim como de

morte humana, é inseparável da inteligência humana, a Qual,
por sua vez, está ligada ao funcionamento cerebral. Não por
acaso, a definição modernarnente ace r ta de morte é a da morte
cerebral, a qual, uma vez constatada, significa o fim daquela

existência humana, mesmo quando o restante do corpo ainda se
mantém em vida vegetativa. O mesmo pode ser aplicado, com se!!.
tido inverso, ao feto em seu estágio de mero embrião.

Durante o século XX, em grande número de países, inclui.!!
do vários daqueles tipos entre os mais avançados em termos de
civi lização, o aborto tornou-se um direi to lega Imente reconh,!:.
cido, justamente porque predomina no mundo moderno a noção de

Que o embrião humano na fase inicial da gestação não represe!:!..
ta ~a vida humana autônoma e cortante a.::':..-interrupção da_...]E.,av!
dez nesta fase não significa violação do uní.versa l direito
humano à vida. Todavia, é indiscutível que as centenas de
milhares de mulheres brasileiras vitimadas anualmente por

abortamentos feItos em condições precárias são, elas sim.,
vidas humanas que poderia ser salvas.

Por outro lado, o reconhecimento legal do direito indi
vidual ao aborto resguarda as convicções e a opção pessoal

daqueles que por motivos religiosos, filosóficas etc. não
se dispõem a praticá-lo, bem como preserva a possibilidade
de Que estes procure.m convencer f por meio de idéias, demais

pessoas a detxerem rle exercer tal' tihe.tto.. Mas ~egara a mi~ de

mulheres que se decidam pelo recurso ao aborto toda a assi~

tência médica e psico lõgica nesc:essária.
A legalizaçã6 do aborto, com p leno átenalimento a gestan

t e , não signi fica entendê-lo como um método ant.í concepc íp
nal corriqueira. Regra geral , o aborto é um recurso flxcepcl
onal de última instância para interromper uma gravidez ind~

sejada e representa um momento difíCll para a mulher Que o

pratica, o que reforça a necessidade de legalizá-lo como di
reita individual, não s6 para que seja proporcionado pl enp

atendimento m~dico ã paciente, mas também para livrá'::la da
pressão psico-social relacionada à idéia de crime. Por o~

tro lado, sabe-se que a atual criminallzação do aborto envolv.ª

enorme hipocrisia sacia 1, porque a sociedade inteira reconh~

ce que O aborto é praticado em ampla escala, através de ".!:!,

m~asa red,: de clinicas clandestinas ou de esquemas não e~

pecializados, confrqur ando uma verdadeira m~fia que enriqu~

ce S' sombra dosse faz-de-conta c íruco , enquanto centenas de

milhares de mhlheres vão senda anualmente vitimadas por

ele.
A legalização do direito ao aborto deve vir acompanhada

de um avanço da educação sexual do povo, no sentido c:e empr.!
go de métodos anticoncepcionais eficientes. Ao mesmo tempo,

se faz necessário desenvolver os direitos da mulher e a pr~

teção social à maternidade e à infância - creches, . ensino
público gratuito, segurança profissional quanto li emprego e

salário, habitação etc. Dando à população trabalhadora a s~

gurança social Que hoje lhe falta, com o que diminuirão em
muito os fatores sociais que levam à opção pelo aborto em
tão grande escala, preservartb-seD direito ao aborto como 0E
ção de foro Intimo da mulher e como recurso extremo.

EMENDA· 2P01227·2
.u~---------~~---'J ~PT'·jIJrloo~

[J JOSE GENOíNO . L..f. _J

=-------------TlltTO/~USTI1JCAÇ10---- _.

Modifica a redação do Art. 167, para:

Art. 167. As Forças Armadas, constituidas pela Marinha, pe
lo Exército e pe.la Aeronáutica, são instituições nacionais pe~

manentes e regulares I organizadas com base na hierarquia e na

disci~lina, sob a. autoridade suprema do Presidente da Repúbli
ca , e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa destes, da ordem constituci,2.
nal.

JUSTIFICATIVA

A posi,%o mais avançada, do ponto de vista de um democrati§.

mo de sentida transformador, é aquela que propunha restringir

o papel constitucional das Forças Armadas exclusivamente à d~

fesa do pais contra eventual inimigo externo, retirando-lhes a

;,tribuiçã? repressiva de guarda pretoriana à serviço da manutel!.

ção do status ~. Todavia, a composição desta Constituinte i.!!'.

passibiH.ta que ela vá à fundo na questão do intervencionisma

militar na vi<la pnl í t í ca nacional. A disputa envolvendo a mi§.

são constitucional das instituições militares ficou de antemão

esvaziada e rebaí.xaca , devido ao conservadorismo de uns e ao

espirito concessivo de outros. Para isto pesaram inclusive as

pressões do próprio lobby militar.
Sem abrir mão das convicções gerais que negam qualquer 1egiti

da de à repressão do povo pelas Forças Armadas I a emenda ora aprl:.

sentada leva em conta as grandes limitações já estabelecidas ne2!.

te pat'tic<Jlar, para a nova constituição, procurando tão somente

levantar obstéculos politicos e jurídicos ao intervencionismo mi

litar. Neste sentido, há duas Questões fundamentais na alteração

de redação Que propomos para o Art. 167.

A primeira quastão diz respeito à dicotomia entre os conce!

tos de lei e ordem presentes na redação original do artigo. NaQu!

la formulação, aparece uma noção de ordem separada da lei, e, pc!.

tanto, desusada da Constituição. Uma noção de ardem de conteúdo

subjetivo e abstrato, não definida juridiçamente, e, por isso, a~

bitráría, !,ujeita à livre interpretação ideológica de apenas um

Qualquer dqs poderes constitucionais. O Qual, com base nessa i,!l

terpretação unilateral do que entenda por "ordem", poderá, por
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sua iniciativa isolada, promover a intervenção militar na vida P.2.

lítica nacional, com respaldo nessa am~igOidade da Constituição.

Trata-se, portanto, de conter o potencial de arbítrio presente na

versão original do Art. 167, substituindo a expressão "da lei e da ordem" por

"da ordem constitucional", de tal forma que o conceito de D,!

dem fica condicionado às disposições constitucionais.

A segunda questão fundamental, que se liga com a prime.!

ra, diz respeito às propaladas relações de igualdade, ind~

pendência e equilíbrIo entre os poderes constitucionais rep,!!

b l.Lcanns , Na redação original, no caso de um conflito de P.Q.

sições entre esses poderes, um deles poderá sózinho invocar

a necessidade de garantia da "lei" ou da Itardem" e mobilizar

as Forças Armadas, superpondo-se pela força aos demais pod~

res e anul.ando a igualdade, independência e equilíbrio entre

os mesmos. Nessa lógica jurídica, às Forças Armadas seria

permitido agir camo um super-poder situado acima de determi

nados poderes constitucionais, desde que um único desses p~

deres constitucionais tomasse a iniciativa de mobiliza-las. p!!

ra eliminar essa possibilidade, a redação que propomos sub.,!

tituir a expressão "por iniciativa de um destes" pela expres

são "por iniciativa destes", exigindo-se, assim, a interação

§ 39 - Todos os que optarem por não prestar serviço militar te
rão de prestar serviço alternativo de caráter civil, nos temos
da le1."

Trata-se de dar aos jovens cidadãos o direito individual de opção

para efeito da uma atividade que envolve questões de consciência e que alte

ra profundamente O cotidiano de vida da pessoa, não cabendo ao Estado esta!>.=.
lecer norma impasitiva. Apenas emsituação extraordinária de guerra pode se
justificar a obrigatoriedade de prestação do serviço militar, mas respeitan
do-se, mesmo assim, a~ abjeções de foro íntimo. Trata-se, tarriJém, de prever
o serviço alternativo de caráter civil, voltado - para a promoção de _

maior :'ntegração da juventude com o conjunto da sociedade.

CONSTITUINTE VLAOIMIR PALMEIRA

PLENIIRIO
= TEXTOIJUSTlflCAÇÃO --,

Acrescente-se inciso ao artigo 72 do Projeto de Con!
tituição da Comiss!!o de Sistematização:

ção, para que possa ser tomada a iniciativa da intervenção

militar no processo político, a qual, além disto, deverá estar
- - -- - ._-

fundamentada em garantir a ,ordem consti tuciona l, excluindo-se

o conceito arbitrário de "ordem" desligado da "1ei". Da mesma

forma, a intervenção militar neste caso ficará, ela própria,

delimitada pelas disposições ccnst i tucionais.

entre os poderes constitucionais, nos termos da constitul:.
"Art. 72 - ......................•............•.....

- proibição da caracterização COO1O renda,
para efeitos tributários, da renuneração,
salários, proventos da aposentadoria e

pensões, até o limite de 15 (quinze) sal~

rios mínimos mensais;Ir

JUSTIFlLAI!VA

Ainda assim, tratando-se de uma ardem constitucional e,!

sencialmente conservadora e de poderes constitucionais também

tendencialmente conservadores, mesmo desta nova redação que

apresentamos para o Art. 167 é ainda muito limitada, signifi

cando uma iniclativa legislativa de caráter meramente defensl:.

vo e de resistência. Em última instância, a questão de fazer

frente ao intervencionismo militar e à repressão ao povo se

decidirá na disputa politica entre as classe sociais, cabendo

ao movimento democrático e às forças populares preparar-se P.Q.

Trata-se de disposlh vo destinado a contribuir para
evitar a acentuada deterioração cio poder aquisitivo da imensa maioria dos

assalariados brasileiros, vítimas de lII1 sistema tributário manifestamente i!!
justo, que praticamente isenta os ganhos de capital para se voltar contra os
trabalhadores. O texto ora sugerido reproduz aquele aprovado na SubclJllissão
dos Oireitos do Trabalhadores e servidores Públicos em resposta aos anseios
de centenas de miThares de subscritores de Emendas Populares.

liticamente para barrar o golpismo e a barbárie quando

necessário.

l:-UO

for
2P01230-2

-----------.
VLADIMIR PAL.IEIRA

Plenário

EMENDA
tJ

2P01228-1
----

VLADIMIR PAI..IEIRA

Plenário

Oê-se nova redação ao art 123 do Projeto de Constituição da Co
missão de SIstematização, suprfmmdc-se ~s respectavos parágrafos.

"Art. 123. Os serviços notariais e registrais serão exercidos d.!,
retamente pelo Poder Público, conforme a lei n

= uxTo/.lusTlncAçÃO --. --,

Dê-se nova redação ao art. 168 e respect.Ivcs parágrafos do Proje
to de Constituição da Comissão de Sistematização, acrescentando-se, tanDém,

um novo parágrafo:

"Art. 168. A prestação do serviço militar será facultativa.
§ lº _ A lei discipllnará a convocação extraordínérae de cida

dãos para a prestação de serviço militar em caso de,guerra.
§ 29 - Na hipótese de convocação extraordinária, I}Os termos do
parágrafo antecedente, será respeItada a objeção de consciência.

Trata-se de colocar na órbita exclusiva do Poder Públlco um serv!
ço que é essencialmente público e que não pode ser exercido em caráter priv!

do como preceitua O Projeta oriundo da Comissão de Sistematlzação.



0455

EMENDA 2P01231·1 . EMENDA 2P01233·1
fJ VlJV)IMIIl PAUEIRA L'A~DD~ tJ PLINIo MRIJJI\SAWAIO LP~InD~

tJ
I'LlItAIUO/cOIlIS.1o/.UICOlllIIIÃCl

~""Cil tJ
PLlNARIO/cOll15Sio/IUICOlllIS.,iO

~..,,~Plenário 'l:3Jol.@ Plenário )l3JolIN
TtlCfo/.JUSl'I,ICAl;io

JTI
TEXTO/JUSTIFICAÇÃOI!.J

Dê-se nova redação ao art. 200, e respectivos parágrafos, do Pro-
jeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

"Art. 200. Empresa brasileira é aquela constituída sob as leis
brasileiras e que tenha sua administração sediada no paIs.
§ 12 _ Empresa brasileira de capital nacional ou eroresa nacional
é a pessoa jurídica constituída e com sede no País, cujo controle
decisório e de capital votante esteja, em caráter permanente, ex
clusi\/O e incondicional, sob a titular' dade drreta ou indireta de
pessoas físicas domiciliadas no País ou de entidades de direito
oúblico interno.
§ 2'! - Será considerada empresa brasileira de capítat estrangeiro
a pessoa jurídica constituída, com sede e direção no País, que rãJ

preencha os requisitos deste artigo.
§ 3!! - A lei instituirá programas destinados a fortalecer as em
presas nacionais e melhorar suas condições de competi.... idade lnte.!,
na e externa mediante:

I - incentivos e benefícios fiscais e credi tieios diferencIados;
11 - proteção especial às atividades consideradas estratégicas p!.

ra a defesa nacaonal ou para o desenvolvimento tecnológico.-

Trata-se de explicitar uma caracterização de. erorese brasileira

que, levando em consideração as diversas alternativas de cOftllosição do capi
tal, assegure a prevalência dos interesses da sociedade brasileira.

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 125, que passa a se

constituir no parágrafo segundo, passando o atual parágrafo único a ser o pa
rágrafo primeiro:

"Art. l25. . .

§ 22 - E. de doze anos o mandato de ministrai o preenctumento de

cada vaga observará o era tério do seu preenchimento inicial. n

JUSTIFICATIVA

A emenda escolhe uma fórmula média entre a transttoraecade e a

vitaliciedade dos Mmistros do Supremo Tribunal Federal, objetlvando afastar
os inconvenientes da Vl taj.acredede.

n

2P01234·5
-----------,

CONSTITUINTE PL!NIO ARRLOA SAl-PAIO

''''''''''''J
II/do."".l ?2

PLENJIRIO

=-------------TI!l(fO/~USTlflCAÇAO _,

üê-se nova redação ao artigo 221 do Projeto de Con.§.
tituição da Comissão de Sistematlzação:

= T".TO/~u~1IfleAçio-------------_,

Dê-se nova redação ao art. 144 do Projeto de Con.§.

tituição:

"Art. 144 - O Poder Legislativo fiscalizará a apl,!.

cação dos recursos destinados ao Poder Judiciário

e ao Ministério Público, realizando, semestralme!!,
te t audíêncaas públicas com a participação de ó,E

gãos da sociedade civil'" para exame do desempenho
administrativo e financeiro de anDas as institui
ções ,"

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda tem por finalidade redimensionar o co!).
trote do Judiciário e do Ministério Público pelo Legislativo, de modo a
pcsaibí.Htar , de um lado, maior aITlllitude de objeto, alcançando questões
como a celeridade e as orientações em matéria de política criminal, e, de

outro, abrir à opmíão pública a oportunidade de conhecer o funcionamento

da máquina judiciária, em saudável e necessário exercício democrático.

"lIrt. 221 - t\ alienação ou concessão, a qJalquer tf
tulo, de terras púbhcas ou devolutas a uma só pe2.-
soa física ou jurídica de direito privado, ainda
que por Interposta pessoa, fica lim! tada a três

mil hectares, dependendo da aprovação prévia do
Congresso Nacional toda alienação ou concessão s.!:!.
perior a quinhentos hectares.

§ 19. Excetuam-se do disposto neste artigo as ali!

nações ou concessões a cooperativas de prE,.
dução originárias do processo de reforma
agrária.

§ 2!J. As alienações e concessões I bem como a dest.!,
nação das terras públicas e devolutas J serão
necessariamente previstas e cnmatãtn.Lí.zadas

com o plano nacional de reforma agrária.

JUSTIFICATIVA

A política de colonização dos governos autoritários
contribuem para aumentar o grau de concentração da propriedade fundiária
em nosso país, precisamente pela falta de lJiIl disposí.tavo que estabelece!
se un teto às alienações ou concessões e as vinculasse ao plano nacional
de reforma agrária.

A emenda objetiva possibilitar o ~ aproveitamento do
estoque de terras disponíveis e não tatuladas em nome de, particulares p!
ra o processo de reforma agrária.



Plenário
= 'Lc:M.lII ..O/CO',lI~.lo/'UIlCOUIMio' ___;

EMENDA _ 2P01237-0'w .",..------~

L CONSTITUINTE PAllQ DELGPOO

PlENIlRIo

2P01235-3
Pl1NIÔuMm.oo--~---o--------

EMENDA

l;T------------- TtlCTO/~lISTlrrC...çiD_---_--------__,

Acrescente-se os seguintes incisos XVIIIJ XIX e XX 80 BIt. 59 do
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, suprimindo-se os inci
sos V, VII e VnIm art. 65:

"Art. 59. • •••.••.•••.•••••••••.••.••.•••••••••••...••••••••...

A01ESCENTE-SE PAR!lGlAFQ AO AATIGO 256 00 PRO.:ETO IJE CONSTITUIÇAO
DA CGUSSAO IJE SISTEMATIZAÇAQ:

"Art. 256 - ••••••••••

XVIII - autorizar operações externas de natureza financeira, de

interesse da União, dos Estados, do Dlstritõ Federal, cbs
Territórios e dos Municípios;

XIX - dispor sobre limites globais e condições para as opera
ções de crédito externo e interno da Unlão, dos Estados,

do Distrito Federal e dos f>\Jnicípios, de suas autarquias
e demais entidades controladas pelo Poder Públlco;

xx. - dispor sobre limites e condições para a concessão de ga
rentaa da uruão em operações de crédito externo e inter

no."

§ - E vedada a propaganda de iniciativa do Poder PUJlico que nllo

diga respeito à divulgaçilo de informações de caráter edJcati

vo relacionadas aos serviços públicos ou que n!!o se refira 

às atividades das entidades da adninistraç!lo indireta que n!!o

operem en regime de monop6.lio".

Trata-se de coibir constituciona1mente a propagaOOa de iniciati

va do Poder Ptlblico que tema por finalidade a prClllOÇão, às custas do contribuin
te t da_figura pessoal dos gover~an.!:es.

JUSTIFICATIVA

A dívida externa constitui assmto de tanta illlJortância para a

economia brasileira, que a competência exclusiva para a autorização de opera

ções externas de natureza financeira deve ficar com o conjunto dos represen
tantes do povo, a fim de possibilitar un debate nacional mais amplo sobre
matéria.

EMENDA
I: !WSJITUI!I!TE PAU Q IJELGAOO

PLENl!RIQ
= TEXTO/JuSTlnCAÇiO-- ~

ACRESCENTE=SE f'lJIIQ I~ISO AO _MTIGO 59 00 PROCUD [E CONSTlTUIÇ/Il

DA ro-tISSAO IJE SISTEMATIZAÇAO:

"Art. 59 - •••••

- Autorizar a COO!Jra e a venda de material bélico ao exterior".

Apesar dos sangrentos conflitos ainda existentes hoje en várias

regiões do IIlJ11do, os movimentos pela convivência pacífica e civilizada entre os p0

vos v~ crescendo e consequentemente requerendo dos homens públicos medidas que COl
tribuam definitivamente para o desarmamento das nações. -

A corrida armamentista se consistiu até hoje run dos maiores pro
blemas da humanidade.

Os gastas militares com armamento no 1!U1do consomem una cifra de

1 trajhêo de dólares ano, curiosamente, a mesma marca da dívida externa dos países

do terceiro JTJJ!1do. A irracionalidade é tamanha que para cada soldado o gasto 1IJJnlfi

al médio é de 20 mil dólares, enquanto que pera cada criança dl1 idade escolar, o
gasto da educação pública é inferior a 380 dólares.

Para un país que enterra una média de '1080 crianças por dia com

nenos de lJTl ano de vida, o que corresponde a lItIS bootJa de Hiroshirna a cada 52 dias,
torna-se contradItório permitir o investimento de grandes somas de recursos na cha

mada indústria da morte •

Nilo podelOOS escrever una Constituição pera o século- XXI com o pen
sarnento do século XIX.

A exportação e a iIIlJortãçãode armas envolve considerações de or-l
dem política e ética, sendo inseparável das relações internacionais e dos princí

pios que as norteiam. Por isso, a comra e a venda de armamentos ao exterior deve

ficar sujeita a autorização do Congresso, como ocorre, por exemlo, nos países de

mocráticos. J:: una das medidas de fortalecimento das atribuições do Legislativo, de

sentido antimilitarista e antibelicista, possibilitando a interferência dos movi

mentos de opinião pública contra o armamentiSlOO e o intervencionismo militar.1- - - - ,

2P01236-1
~w·,------------l m---'·PTIt'tIQQ~

CONSTITUINTE PAl.t.O lJELGAOO . C- _J

A alistabilidade obrigatória é a forma real de assegurar que o e
leitor, lfTI8 vez convencido da necessadade de exercer seu direito, esteja apto a

fazê-lo.

~l!~.Il.u.E~.Il.Y.~
Trata-se de assegurar a .nmlantaçãn do princípio do voto como li

berdade plena do cidadão. Liberdade não se i01Jõe e nem se regula, liberdade se re
conhece criando-se a possibilidade constitucional dela vir a ser exercida como di

reito.

........."

DE-SE f'lJIIA REOAÇAO AO "CAPUT" 00 ARTIGO 16 00 PROJETO IJE CONSTI1I!!.

ÇAIJ DA ro-tISSAO IJE SISTEMATIZAÇAO E 5U'RIMA-SE: 00 RESPECTIVO PAAAGRAFO 19 A EXPRES

SA0 "E O VOTO":
"Art.. 16 - O sufrágio é universal e o voto direto, secreto e faCl!!.

tativo, com igual valor para todos.

r.T-------------- TEXTQ/~usTlI'ICAÇio-------------~

EMENDA
[!J



JUSTIFICATIVA: A propostção que apresentamos visa a estabelecer ao
dirigente sindical uma estabilidade nó 'emprega, com força dê garantia
consti tucional, pela relevância das funções que desempenha como repre
sentante classista. Na verdade a proposta não é nenhuma grande inova
ção , pois já const! tui-se numa garantia estabelecida na leglslação 'con
solidada vigente .• Apenas a mcdí f Lcação intruduzida, refere-se ao tér:

mino dessa garantia, que passa de um, para dois anos, ap6s o fim do e
xercíciO de mandato' s índaca l . O que permitirá um per Iodo suficiente I

para a adaptação as funções antes desempenhadas. .

r

r

Parágrafo: Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou asso
ciado, a partir do momento de sua candidatura a carga de dí ração ou r~

preaentação de entidade "indicaI ou essccí ação profissional, até dois
(2) anos ap6s o final de seu mandato, caso seja eleito, inclusive como
suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos

da lei.

I!J
Acrescente-se ao artigo la, o seguinte parágrafo, no Proj!"to de Cons
tituí ção da Comiss~o de Sistematizaç~o:

EMENDA 2PO121,?-6 J ror-"'P"T"------'I:J CONSTITUINTE PAULO PAIM ::-::::...----------~. C- ~

EMENDA 21'01241Q8
I:J C1.NSTITUINTE PAULO PAIM AOro"o.--....'C-----------~

m TIKTotTu'iTI'IC.\çlo,--------------.

T obrigue o empregada a assinar o pedido de demisslIo para-rfão pagar de

I terminados direitas.

b~ Trat~~ de assegurar a plena liberdade para o funcionatnento dos
partidos políticos desvinculando-os do Estado 'P', através do Poder Judiciário, a
penas acolherá seu registro. Cãbe à sociedade, e aos seus cíoadãos, através de e
leiçiles periódicas, assegurar pelo voto a sobrevivência das legendas partidárias.

A realidada partidária brasileira exige 'P' as legendas assegurem,
através de mecaniSlllOs internos de funcionamento, o respeito à opçlIo partidária ma
nifestada pelos eleitores nas urnas e fraudada rrultas vezes por eleitos ~ vêem o I

• mandato como patrimônio pessoal.

"Art. 19 - I! livre a crâaçãc, fusão, incorporaç~o e extinç~o de

partidos polIticos, resguardados a Sllberania nacional, o plurip"!:
tidarismo e os direitos fundsnentais da pessoa hunana e observa
dos os sag.Jintes ítens:

1- proibição de recebimento de recursos financeiros da governo es
trangeiro ou de albordinaçllo a este;

II - prestaçllo de contas ao Tribunal de Contas da UnilIo com rela
ç~o aos recursos oriU1dos do Poder PUblico;

§ 10 - I! assegurada a todo partido polItico autonomia para defi
nir sua estrutura interna, órganização e funcionamento, ~
vendo seu Estatuto estabelecer normas de fidehdede e dis
ciplina partidária, permitindo-se eo II1esmo fixar os casos
em 'P' poderá se dar a perda do mandato de ocupante de c,,!:
90 eletivo escolhido por via da legenda partidária;

§ 20 - Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica medi

ante o registro dos estatutos no Tribunal SUperior Eleita=
ral;

§ 30 - Os partidos políticos têm dil:eito aos recursos do fundo par

tidário e acesso gratuito ao rádio e a televislIo; -
§ 40 - I! vedada a utilizaçlIo pelos partidos políticos de organize

ção paramilitar.

DE-SE t-IlVA AEDAÇAll PJJ ARTIGO 19 1JO PROJETO DE CONSTITUIÇIlO OA
tnlISSAO DE SISTEMATIZAÇIlO:

EMENDA
tJ

m TUTOfJU'TIFIC"çlo--------------,

EMENDA 2P01219_-O -----.
J

r;rp"T"'''------'
[!J CONSTITUINTE PAULO PAIM . C- _J
= PLlLÚlo/çoau..io/abKOflllllio ---,

= TI!XTONUITI'IC"ÇAO' -,

Acr~scente-se ao artigo 70, do Projeto de Consti tuí ção , da ComisslIo
de SistematizaçlIo, o seguinte parágrafo:

Parágrafo: A inden'izaç~o proporcional por tempo de serviço e o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço se constituem em direitos adquiridos,
sendo devIdos ao trabalhador independentemente do moti vo da resci

são do contrato de trabalho.
r

Inciso XII - ~ , "f'acu.I tada a compensação de horários e a re-
dução da jornada, mediante acordo ou convenção coleti

va de t_rabalho ."

JUSTIFICATIVA: A proposiçlIo em tela objetiva permitir o desencadea
mento de negociaçêíes coletivas de trabalho, visando adequar B jorna
da a novas realidades que certamente surgirão. Por outro lado, a ~
menda f'acu l t.a a compensação de horários dentro da jornada de traba 
lho, desde que estabelecido em acerco ou convenções coletivas. Desta
forma, mister se faz que a emenda seja acolhida para o aperfelçoamen
to da norma consti'lucional. -

eee....1

JUSTIFICATIVA: 'A proposta que orá oferecemos tem como objetivo, re

vestir determinadàs direitos trábalhistas de eficácia plena. Nesse
séntido, entendemos que a Lnden l zaçãn e o FGTS, são direitos adquiri-

'" dp!? pelo trabalhador durante o tempo em que trabalhou na empresa.
Sendo assim, é irrelevante o motivD da rescisão contratual, pois ao
trabalhador, independente disso, são devidos esses direitos. Atual 

mente o trabalhador, no caso de pedido de demí saãc , par exemplo, não

recebe o FGTS, acontecendo inclusive, muitas vezes que o ~mpregador

EMENDA 2P0121~,_a4e:...-- ~
[:J CONSTITUINTE -PAULO PAIM

r;;r-------- "L~NAlUotcOMI..lo/lulcaWluio,---------

m-------,....------ Tl'.:KTO/JlI'TI~ICI.Ç;;O'--------------'

Inclua-se nas disposições gerais e transit6rias do Projeto de eonsti-"

tuí ção da ComisslIo de sistemàtizaç~o, o seguinte dispositivo:
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A])tigõ,"Os direitos e garantias constitucionais previstos no capitulo

II. do TItuloII. desta constituição e que se tornam obrigações traba 

lhistas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, retroagirão

ao primeiro dia do·ano em que esta tCcnstill:Ji\:'hi for promulgada •

EMENDA
tJ

2P01246-9
",uTOII'-'~-- ~1 m-=,....lIp'TIDD~

Gt.lo!õRCINDO MILlDEM . C-- ~J

.JUSTIFICATIVA: A proposta tem por objetivo ressarcir os trabalhadores

em virtude das demissões obstatlvas efetuadas pelos empresários r com
o declarado intuito de não lhes permitr acesso a vantagens e direitos

legitimamente conquistados pelo seu trabalho nas respectivas empresas

Nesse sentido, é por demais importante, que seja' esta medida, ap.rova

da, por unanimidade ..

Emenda ao Projeto de Constituição da Comissilo de Sistematização.

No inciso V do § único do art. 240, substituir a expressão "padrões
condigros de remmeração" pela expressão "plso salarial profissional nacio

nal" ..

GlJ.8lCIi'IJO MILfOlEM

2P01244~2-----------,

A emenda visa substituir a expressão pouco precisa "padro!!s condig

nos de remuneração" pela que é reivindicada pelos professores de todo o Bra
sil, conforme resolução do Congresso Nacional da CPB - Confederação de Profes

seres do Brasil, ou ~ej~!.. .~P:~ _s~~a:~~~~rDfissiDnal n3cional". -

JUSTIFICATIVA

r

rr-------------- tONSl'ITUINTr:

Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão da Sistematização.
O inciso IV do art. 241 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 241. •.........•.••.•.....••••••••••...•••..•.....••....•••.

~ ~ # """ " ~ ..

EMENDA
I!J

2P0121Ji_~ 7.:.....- _
GU\ERCIi'IJO MILlDEM

ri - Ensino pré-escolar obrigatório e gratuito dos quatro aos seis
anos de idade e atendimento gratuito e obrigat6rio à demanda por
creches e escolas maternais dcs zero aos quatro anos.."

m TExTo/~UnlrlcAÇi.o-------------_,

JUSTIFICATIVA
:::=::::====~===:::=

A emenda visa garantir a obrigatoriedade e a gratuidade ao atendi

mento pré-escolar e a obrigatoriedade para o Estado de atendímeato à demanda
por escolas ma,!ernais.

8TJenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.

Inclua-se no Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitó-

rias o seguinte artigo:
"Art. - O dísposto no § 2S! do art. 46 não se aplica aos servido

res admitid"s com base em legislação editada nos termos do art. 106

da Constituição de 1967 com as alterações produzidas pela Emenda

Canstltuclonal nq 1 t de 1969."

Visa a emenda garantir os direitos de servidores que eabora exerce!!

do atividades permanentes, como a do magistério, por exemplo, são contratados
sob a designação de nACT _ Alinitido em Caráter 'reroorér.ío" t Que somente no E..!

tado de São Pa.J!o são centenas de milhares.

EMENDA
I!J

GU\ERCINJO MILlDEM

Emenda ao Projeto de Constituição da conissão de Sistem'3.tiza;ão. :

Acrescente-se ao § 11 do art. 44 a se~Jinte expressão: "e à resul

tante de negociação coletiva de trabalho".

I!J

EMENDA
tJ

= TUTo/~I1STlrlt...çi.o'-- _:___,

r

JUSTIFICATIVA

Visa a emenda dar consequência ao direito sinqical assegurado ao

servidor público pelo § 62 do art. 45 do Projeto em causa. $erfI essa garantia,
seriam na prática negados no artigo 44 aquilo que é assegurado no artigo 45,

fazendo com que a futura Constituição esteja por antecipação em desacordo com
a que já é praticado entre ~jdores e governos Federal, EstaàJal e Munlci

paí s, tal como acontece com a Constituição de 1967/69 que hoje queremos sub,!

titun

•

r.r TuTDounlfltloÇio--- -,

Acrescente-se artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais
e Transitórias:

"Art. - A implantação e funcion_nto de indústria de alta peri

culosidade. reator nuclear OU projeto que altere de. maneira signÍfi
cativa o meio eroãente ou implique em risco de vida para a popula-=
ção cl!cunvizinha condicionar-se-á à realização de plebiscito regia
naí , nos termos da lei. ....

Parágrafo IÍlliCO. No caso da instalação de usina nuclear, o Plclol.s

cito regional de que trata este artigo será precedido de plebiscito
nacional, a ser regulamentado em lei."
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JUSTIFICATIVA "Art. Z57•••••••••••••••••• _••••• __••• _._. __•••••••••••••••••••••

o srasr; é un dos países do mundo onde a natureza se apresenta mais

generosa. sem dúvida, este fato contribui para que se tenha tornado a oitava
economia do IoIJndo.

Contrastando com estes dados, podefoos constatar que, com o advento
da indJstrialização do pais, a degradação ambiental tornou al!llJl1SS áreas prat.!.
camente inabitáveis e a exploração inadequada dos recursos naturais exauriu ~

sordenadamente e rapidamente o que a natureza criou ao longo de lIlJito t""llO.
Em sã consciência, não podemos continuar convivendo passIvamente

comeste quadro desolador nem temos o direito de legar às geraçêles futuras lJJ1a

terra arrasada e lJJ1a tradição de má qualidade de vida que fere todo senso de
justiça.

Precisambs construir lJJ1a vida melhor para todos e a realização des
te intento depende-da determinação POlitica de estabelecer lJJ1a ordem social e
econômica onde o desejo de lUCIa esteja subordinado ao respeito à natureza e à
dignidade do ser hlJJ1ano.

Quanto à energia nuclear mesmo usada para fins pacf ficas, é lJJ1a at.!.
vldade que envolve maiores riscos do que se tem conscíêocía, tanto coletlvame.!:!
te como nos próprios meios técnicos espec!ficos, tanto assim que a comunidade
cientIfica IIlJndial ainda desconhece qualquer tipo de controle técnico. O que '"

pergunta é o que faremos commilhares de depósitos de lixo atômico daqui a
1.000 anos, ou rruito menos, quando a tecnologia terá certamente superado a fa
se de uso intenso da energia nuclear? será que com tantos outros recursos, s~

mos realmente obrigados a continuar com esta aventura nuclear mesmo sob o dis

farce do título "para rins pacíficos"?
Pelas razões expedidas, defendemos a int'lusão, na Lei Maior do PaIs,

de dispositivo que assegure à populaçílo o direito Oemocrático de debater e vo

tar pela aceitação ou rejeição da ilJlllantação ou do funcionamento
de indústrias de alta periculosidade, de reatores nucleares ou de proje

tos que_ alterem de maneira significativa o meio ambient~_

I - após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco
anos, à mulher;

"...............................................................
JUSTIFICATIVA

Trata-se de preservar o trabalhador, assegurando-lhe melhores cond!
çães de existência face à situação de intensa exploração a que se encontra su~

metido.

VIrm IJJAIZ

Plenário

Dê-se ao inciso IX, do art. 7", do Projeto de Constituiçilo, da

Comissão de sistematização, a seguinte redação:
"IX - o salário noturno será superior ao diurno em pelo menos

clnquenta por cento, l-nêependente de revezamento, sendo a
hora noturna de quarenta e cinco minutos;·

JUSTIFICATIVA

o texto proposto corresponde ao aprovado pela Comissão de Ordell
Social.

2P01252-3
-----------,

SENADOR LUIZ VIANA

JUSTIFICAÇÃO

PLENÁRIo

Enquanto que o atual, da Comissão de Sistematização, lançou para

a Iea ordinâraa a regulamentação do direí.to a um adicional mínimo de c!nquen
ta por cento e o dueito a redução da jornada de trabalho noturna.

Dê-se ao art. 2.45 a seguinte redação:

EMENDA AO ART. 245

Art. 245 - A União aplicará, anualmente, nunca menos

de dezoito, e os Estados, O Distrito Federal e os Municip~os, vinte

e cinco por cento, no mj.nãmo , da receita resultante de impostos, i!!,

clusive a p:roveniente de transferência, na manutenção e desenvolvi

mento do ensino, devendo a União aplicar pelo menos cinquenta por

cento nas regiões Norte e Nordeste.

Não exa.s te outro caminho, na atual Conjuntura do

Pais para reduzir as tier-r-avet s disparidades r-egãonaa s , que' angustiam

o Br-aaa.L, e .z-eLegem um terço da população b r-aaa.Le f.r-a a um deplorável

estado de pobreza senão mediaílte ponderável investimento na educação.

Investimento para o qual tanto o Norte quanto o Nordeste não dispõem

EMENDA
(J

= TI:XTCl/~IISTIFlC'Ç;;CI' -,

CONSTITUINTE VITOR BUAIZ

Dê-se nova redação ao inciso I do art. 237 do Projeto da Consti tuí

ção da Comissão de Sistematização:

PLENIlRIO

ArnESCENTE-SE O SEGUINTE ARTIGO AO PRlJ.ETO [J:: ClJ'.lSTITUlÇAO !1A C5J'1I!!.
5AO [J:: SISTEMATIZAÇAO, Q..E PASSA A TER O I'UERO 58 E REltlERAIm O ARTIGO 58 E OS

DEMAIS:
"Art. 58 - O Congresso Nacional exerce funções legislativas, res.2,.

lutórlBs e fiscalizBdorac;tI.

~.f.F!~T!V~

o fortalecimento do poder legislativo precisa ser definido clar~
te como principio básico que precede a especificaçilo de suas funçê!es e compet~

cãa, A emenda define o necessário aspecto resolutório e fiscalizador ao lado das
funçêles legislativas.

O tão propalado fortalecimento da poder legislativa deve sair do

discurso formal para se transformar num principia constitucional.
(

EMENDA
I:J

~ Tl!:lTCl/~II'TlrICAÇiCl' __-- -_--_--,



JUSTIFICAt;AO

2P012~.?_-8 ----,

2P01254-0AUTCIl --,

IE'UTAOO IW«EL CAS1IlD

IE'UTIlOO lWal CAS1IlD

o § 29 do art. 10 passa a ter a seguinte redação:

n § 29 - Havendo mais de uma entidade sindical da mesma

categoria, ou de mesma comunidade de interesses, na mesma área de ju

risdição, a forma de representação, para fins de negociação col.etiv~

será fixada por le~, ,acordo ou convenção celebrada entre as partes
interessadas" e

Os anseios de Labez-dede e autonomia sindicais, tantas ve

zes manifestados e z ea.va.nddcados pelas daveraas catego.rias dos ta-aba
1hadores brasileiros, estão em desacordo com as disposições do § 29-;

cuj a subaeanuacâo ora se preconiza, na medida em que Se busca .impor

a unidade por antiezmêdao de norma const.atrucaonaj ,

a necessidade de deslocamento. Daí o transporte coletivo urbano ter passado a

condição da fator de dasastabilização social.
Vale salientar ainda o fato de que diversos países, a exemjo entre

outros da França, Dinamarca, Holanda e mesmo algLl118s cidades norte-americanas, CC!!.
templam legislações que favorecem ao reconhecimento de que a responsabilidade do

sistema de transporte coletivo urbano compete não só ao usuário, mas tarrtJém, aos
beneficiários indiretos.

Essa conceituação no Brasil já for incorporada coma criação do

Programa Vale Transporte. O que se pretende com essa emenda é oficializar esse
conceito no plano constitucional.

Ora, o maa.s l.ógico e maa.a conaonantie com esses princI_:..

pios de La.bez dade e autiononua , é que se deaxe que os sindicatos se

organ~zem e se adnu.nz.atizem corno melhor lhes aprouver, como, al.iás,

preceitua a Convenção 87 da Organização Internacional do Tràbãlhoe

EMENDA
tJ

r;r-------------TEltTOllUlTr~ICAÇÃO- __,

EMENDA
[!J

r

Por isso. me1hor será que se deixe a Lea, e, compâemerrtia-,

1

mente, ao Lavre arbitrJ.o dos trrebe.Lhedoxes interessados dispor sobre

a m~~~r:r-!~~=-=~2!~~~t~~âC? d~_:~E!.?~ in~e::essese

IE'UTIlOO lWal CAS1IlD

l'I.BWUo

de recursos. Caso não haja um planejado e maciço investimento em ed.!:!,

cação nas citadas regiões, será cada vez maior o fosso que separa o

Brasil em regiões inteiramente diversas, umas ricas outras paupérri

mas. Há algum tempo diz1amos no Senado: liA questão do analfabetismo

é sobretudo de sua distribuição irregular no espaço territorial br-a

af.r.ear-o, Consoante estudos da Secretaria de Educação e Cultura do

Distrito Federal; com base no censo de 1980, os 26% de analfabetos

da população de 15 anos e mais se repartem de forma diferente, não

somente quanto à estrutura etária, mas, sobretudo, em função de sua

locação a n1vel regional. Quanto à idade, as taxas de analfabetismo

crescem, logo após a educação compulsória dos sete aos quatorze anos

Aliás, a educação obrigatória e universal nessa faixa etária é uma

obrigação conetacucãonat , A partir de 15 e 19 anos, em 1980, havia

15,5% de analfabetos e À proporção em que tal faixa etária se eleva,

cresce também, progressivamente, o percentual de iletradoseDonde se

conclui que a alfabetização está relacionada com a obrigatoriedade

do ensino regular dos 7 aos 14 anos. Nessa perspectiva, ratif~caria

a afirmativa do Ministro Jarbas Passarinho que propugnava pela ex

pansão do ensino regular, "secar o analfabetismo pela ra~zll.Acerca

do segundo aspecto da distribuição irregular do analfabetismo, na

sua dtmensjio regional, as desigualdades são marcantes. Conservando

a mesma faixa de 15 anos a mais, as regiões apresentam as seguintes

percentagens: Sul (16,4), Sudeste (17,0), Centro Oeste (25,4) ,Norte

(30,2) e Nordeste (46,G)e Visto, agora, o problema em números abso

lutos, dos 19.330.250 habitantes analfabetos, retém o Nordeste

ge965e134. Em outros termos, a região fica com a metade quase dos

analfabetos do Pais. Todavia, segundo as unidades federadas, há

que assinalar que enquanto o Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio

Grande do Sul e são Paulo têm apenas 10 a 15% de anaLfabetos, os

Estados Nordestinos se situam entre 40% e mais de 50%, assam,

Pernambuco (45,9), Paraiba (48.9), Sergipe (48,9), Piaui (52,0),

Maranhão (52.8). Alagoas (55. O) e a Bahia (43.7). Proporções

estas que ~ão ainda mais clamorosas se nos VaI tarmos para a ed~

cação secundária e superior. Deverá a Constituinte ser indiferente

a tais fatos, ou cumpre adotar imediatas pr-ovadêncã as para que

se comecem a apagar as manchas da pobreza que afrontam a vida

_-!!?-.9iOn~l?

= 'LtIl,bllO/COO.ll11I10'IUlCOllUlÚCI -,

r.T TlEXTOIJUUrfICAçio __,

Inclua-se LIII Parágrafo único no Art. 217 coma seguinte redação:

A Lei disporá sobre mecanismos que visem a participação, no custeio

e nos investimentos. do transporte coletivo urbano dos seus beneficiários indir!

tos, ou sejam :
... 0 usuário do transporte individual;
...o propnetário de imóvel urbano diretamente beneficiário;. e

~o en'jJragador.

:AJSTIFICATlVA

O conceito mais conservador considerava que tanto o custeio, como
os investimentos, do transporte colet1vo urbano deveriam ser atenebdos exclusi

vamente pelo usuário desse sistema.
Entretanto, a realidade brasileira tem denonstraoo que ao longo das

duas últimas décadas o custo do sistema de transporte cresce mais rapidamente do

que a renda dos assalariados, em especial os de menor renda. A par diss'1 a
explosão do crescimento urbano a nível nacional provoca um maior distanciamento
entre a residência e os locais de trabalho, serviços e lazer, atmenta mais aírda

~~ÇONI'siO/.uaCOIIIUio-----------'J(TDjDAtÜJ}BJ

= n:IlTOllUSTlfrCAçio ---,

Suprima-se o Art~go 120 e

JUSTIFICATIVA

o art~go que seguramente vr.ee ã ce.Lezu.dade processual gera,

no entanto, efeito contrário, Com maior acúmulo e desgaste no ap~

to jurisdJ.cional do Estado 6

Se estamos -diante de uma tentativa de compelir ao "acoxdc das

partes, 'Pela ameaça de sentença antes que da sentença em .&1., ta1

formulação é LnapLa.câve l, sem o comprometimento de toda uma técnica

processual, na ausência da qual o processo é caos e não meio Jurra..!
co de solução de confLa.tioa socaea.s ,

Parecem ôbaces axremovfvei.e para a implementação do artigo,

desde a comunicação processual para o comparecunento à "audiência

pr-e.Lamanar" ( os devedores comparecerJ.atn voluntarJ.amente ou seea.ae



"Art. 231.

JUSTIFICAÇÃO

t".. '-

Uma das mais profundas distorções que atualmente nor

teiam o custeio da Previdência Social consiste em se onerar a fo

lha de pagamento das empresas. Com este procedimento, está-se J.n

centivando a automação das tarefas em detrimento da absorção da

mão-de-obra.

Dê-se ao item I do § 12 do art .. 231 do ProJeto de Cons

tituição a seguinte redação, Bupr2.mindo-se o item II do mesmo ar

tigo e renumerando-se o item 111 I)tta 11:

I - contribuição dos empregadores, inciden

te sobre a receita bruta operacional- e sóbre o 'luéro,

nos termos estabelecidos em lei; ti

]." .

EMENDA 2P01257-4"
L!J • 'Pbn-llIlDO ~:--------------,I :onst1.tuJ.nte 6=nnD ,",unun.

=-------------TI1XTO/oiIJSTII'u:.tÇjO'-- -,

levados a força pelos credores? ), até hexeada s processuais que o

dispos1.t1.VO acarxecaz-aa , como, por exemplo, o inexorável caráter de

pré-julgamento de que se reveste a "pr~-sente9c;:a~ f=ogitada.

P?r outrq lqdo.., ~. idea~izada t~pt:{ttJ."yak dT ~~~11::Lzar" a aud.!
ência preliminar, na convicção de que se trata. de ~J.~lificar e ce-

,; ...~ ~ r ~ e ,~_ ~ ,. ':r • ( ";>':'q ';
lerizar a aplica,ção do Direito, e manifestamente ençencea, pois a
audiência em si é componente mínima do procedimento e, logo, pou

quíssimo responsável pela morosidade da prestação Ju:r::isdJ.cional. t
ainda de se destacar que o processo escrito é con'Bectário cultural

da latinidade, como corolário do sistema jurídico ~;ie à:!.i0FiUnos, be-,

cãdc na vast1d~o d~~2§..culos, a partir.-ªa ;.e?- ~s XII ~~_as ~e,

no século V a.C., positiv.izou o Direito Romano e nos direcionou ao

formalismo do direito escrito. Certamente o artigo suprimido não

teria o condão de ce.Lez-z.aaz- o processo, pois da mesma forma como

não se revoga o patrimônio cultural mil.enar, por mais inconvenien_

te ou incompatível que eeje , pela letra fria da lei, também não

seria razoável impor càracteres do direito·costume1.ro, como a ora

lidade, através da nOrma proveniente do formalismo da Constituição
escrita.

"'J'N'
r

EMENDA

!!J o Inciso IX do Art. 23 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 23 - Compete à União:

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação
do território e de desenvolvimento econômico e social aprovados pe
lo Congresso Nacional;

A tendência à robotização, que já vem chegando ao Bra

sil na indústri~' de rponta, parti~ularmente na indústria automoti

va, representa a resposta natural. do Capitalismo a esta situação

indes~Jável.. Embora a máquina exija ânveatiamentios de capital mais

vultosos, ao final de tudo fica o empregador desobrigado de um

elenco de despesas sociais inerentes à mão-de-obra, e que funcio

nam quase que como um tributo paralelo, onerando seu_s custos: o

13.2 Ba1ári~, o Fundo de Garant1.a do Tempo de Serviço, o· Programa

de Integração Social, o IAPAS, salário-educação, repouso remunerA

~ do, férias, etc. Resulta deste contexto que o ônus maior da previ.

dência social recai ou recairá sobre as empresas Carentes de um

volume de capital que lhes permita subst1.tuir a mão-de-obra, isto

é, as empresas menos capitalizadas. As maiores empresas, as que m
deriam contribuir significativamente com 05 programas sociais, el!

tas encontram meios para diminuir seus custos operacionais.

JUSTIFlCATIV~

A emenda tem por objetivo introduzir. entre as compet ên-"
cias da União, a de elaborar e executar planos nacionais de ordena
ção do território. As constituições brasileiras, até hoje, padece
ram de uma aguda carência de disposições relativas ao espaço territ..Q.
rial e às condições concretas de orparuaaçãc da vida nacional - di~

tribuição da população e suas atividades no território e utilização

de recursos naturais e equipamentos instalados no páís.

A própria expressão "ordenação do t errz t ér í o", revela
preocupação com a distribuição da população e de suas atividades,

com a observância de uma criteriosa e racional utilização dos recu..!'..
sos naturais decorrente de uma política de Estado que objetive har
monizar o desenvolvimento econômico com a ocupação do território,
abrangendo uma variada gama de fatores urbanos, rurais, de localiz2.

çãà,industrial, reforma agrária, conservação e proteção do meio
.ambi~te, entre outros.

Por outro lado, estudos efetuados pelo PMDB, inclusive

com um eneeac de cálculo atuarial, mostram que se a contribuição

peevãâenca.érâa dncãda.sae apenas sobre o faturamento das empresas,

dispensando-se a contribuição do empregado, eerue suficiente para

custear a previdênc~a social. dos trabalhadores. f; evaaenee que elt

tes céacuace devem ser refeitos, visando à sua atualização, mas o
exercício demonstrou a viabilidade da Proposta.

Esta Emenda que temos a honra de submeter aos nobres

Constituintes, certos de que a medida, se transfigurada em norma

constitucional, é do interesse de nossos trabalhadores e de mi

lhares de empresas de mão-de-obra intensiva que se vêem;- hoje, s,!!

facadas pelo atual sistema de contribuição.

r

Trata-se de uma prática governamental de largo emprego
nos países europeus e latino-americanos, como o comprova a Carta E!:!
ropé í a de Ordenação do Território, aprovada pelos ministros respcn

~ sáveis pela ordenação do território dos países europeus, em reunião
realizada em Terremolinos , na Espanha, em 1983.

EMENDA

PLENARIO
ee-r- TEXTO/Jl.lnlrICl.çi,o ,

Proceda-se. no texto do art. IBB do Projeto de Con2.

ti tuição da Comissão de Sistematização. às seguintes alterações:
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"Art. 188. A União entregará:

1 _ Do produto da arrecadação dos impostos sobre a
renda e proventos de qualquer natureza l' _sobr~ pro
dutos industrializados, quarenta e ~itQ por cento,

-na seguinte forma:
.................. : ..

d) 4m por cento ao funda Rodoviário Nacional.

.............................................................

§ 40 Os recursos da fundo de que t ràta a item I. a
linea "d'' serão ap Lfuadus exclusivamente na constr.!:!,
ção e na manutenção -de .es-tradas e serão distribuídos

na forma que a lei regulamentar
J!ISTIFlCACIlD

A extinção do Imposto Ooico sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidas e Gasosas, proposta na Projeta de Constitui
ção da Comissão de Sistematização. criará sério problema para os ór-

gãos especializa60s na construção ~ conservação de estradas, da
União, dos Estados e Munic1Dios ..

J::mbora Os referidos órgãos ãevam manter-se com a

verba específJ.ca que vier a ser-lhes destinada em orçamento, é i~

portante que haja um fundo específico, de receita vinculada, dest.i

nado a assegurar, peJ.o menos, um mínimo de recursos financeiros .P1!

1:a o C\UDprimento de suas finalidades primordiais.

Com efeito, na crítica fase de crise de nossa eco

nomia, fustigada peãe inflação e lutando para gerar, DO m1.n1D1O, as

reservas necessárias ao pagamento do serviço da dívida externa,

tnala do que nunca se percebe como as estradas e a sua conservação

desempenham importante papel. g cruciaJ., para o nosso desenvolvi

mento econêmico, não somente que novas estradas existam,. em número
e com localização adequade , mas também que as estradas existentes

sejam bem conservadas, a fim de que o proàuto do esforço coletivo

encontre vazão segura para o mercado interno e internacional.

A adoção da medida aqui proposta ~erá efeito multi.

plicador no desempenho de nossa atividade produtiva, COm retorno

a curto prazo. A arrecadação tributária se beneficiará, também,

com a melhoria da produtividade, em benefício de todos os seto

res da vJ.da econômica e social.

rrPe#"'~AI;,W~~~~
L "~bTVU

fl Deputado FER/>WlJQ amg

fi ENtiBIO
= TuTO/~unl'ICAÇiO__- - --,

Substitua-se o caput, da art. 128 do Projeto da Comissão
de Sistematização:

IlArt. 128 - O Superior TrIbunal de Justiça compõe-se de

no mínimo trinta e seis Ministros."

JUSTIfICATIVA

o Projeto de constituição, no que concerne ao Recurso ~

traordinário, praticamente restaurou o modelo adotado pela const í tus
ção federal de 1946'1 atribuindo a -co'Upetência pat:a o seu julgamento

ao Superior Tribunal de Justiça, salvo quando o seu fundamento for li!.
téria constitucional. hipótese em que a competência é do Supremo Trl
bunal Federal.

Pelo que se sabe, a grande maioria desses recursos f\n

da-se em violação de lei federal e e"'_ dissídlo jurisprudencial. Q'

que leva a se prever um enorme volume de serviços, s6 no- que concetne

a esse itelJl, -P.9rs_;1 P $.uperior rr.lbunal ,de Justiça.,~ ..;". -,) _

~o.r_ .l'lso m,!-smo, é ,recoml'odável. que a Coo{'t,ituiçllo estalle
leça. para a sua -co~p~sição, um né...~~o 1II1nimo de Mi~istros capaz .;,
atender, e-n tempo útil, aos serviços que são afetos ao órgilo. \

Aliás 1 na Comissão Temática o número de Ministros su.Qer.! I

do era de trinta e seis, o Il)esmo que ora é proposto.

Além de melhor satisfazer às necessidades funcionais do

órgão. a elevaçilo do oúmero de Ministros oferecerá oportunidade a cp!

mais Estados nele estejam represe:ltadJs através de todas as classes em
que se processa Q seu recrutamento.

r~~~~~N~~~ I
7 CM~

EMENDA 2P01260-4
..m"'--=-----------.J m--==B"~t: Constituinte FER!fANDO CUNHA . ~ _I

= Tf:XTO/.uUI'lC4Çio -,

EMEl'IDA ADITIVA

Inclua-se nas "disposições transitórias" o éeguinte di&

positivo:

"Art. Consulta Plebiscitária será leva-

da a efeito em todo o território nacional, concomitante

Ipente Com a. primei.ra eleição de caráter nacional, a fim.

de que se decida se deve o País prosseguir ou não com
o programa nuclear brasileiro. II

JUSTIFICAÇAo

o acidente de Three Miles Island, e, principallnente, - a

recente tragédia de Chernobyl, eerviram para mostrar ao mundo que

o lobby da indústria nuclear sempre mentiu, ao difundir a noção

de que as probabilidades de ocorrência dê um acidente nuclear 6e

riant extremamente remotas.

Aos que não dão importânciá à integridàde f~Bica das P.2.
pUlações podemos lembrar que um desastre como o de' CherD.oby1 não
representa somente a morte lenta de, talvez, miJ.hões de Seres hu- J

manos, mas também um l.ncalculável prejuí.zo e~onômico,. decorre'nte
da inutilizaçào maciça de alimentos.

o pior, no entanto, ainda está por acontecer. A explo

são de uma usina como Angra I teria um potencial de dest~ição

equ,l.valente ao de 17 000 bombas de Hiroshirna.

De todos os programas hucJ.eares do mundo, taJ.vez o :tJBis

absurdo e despropositado seJa o programa brasileiro.

Resultado de urna decisão ~utocrática do ex-President~

Ernesto Geisel, que, incompreensiveJ.mente, declarou que o progra

ma nuclear brasileiro contava com o apoio unânime da vontade ~ na

cional, o acordo Brasi1-Alemanha era inteiramente injustificáve1

se considerarmos que o País conta com um potencial hidrelétrico

da ordem de 500 milhões de Kw, dos quais apenas 40 miJ.hàes in~ta.

lados.

Por ocasião da assinatura do acordo Brasil-Aletnanha,pr~

via-se o custo de 435 dólares por Kilowatt instalado. Tratava-se ~

um grande conto do vl.gário.

Esse custo hoje Já ultrapassa os 3-00d dólares, o que

corresponde a cerca de 7 vezes o custo da energia hidrelétrica.
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ACRESCENTE-SE AD ART. 122:

r.T TlXT~/~ulTlrIC"çil)-------------_,

IEMENDA ·2P012~1_·2 -,] r:r-'P"DTS'''~
,I: DEPUTADD VIRGXLlD GALASSI . L _J

5) Já assentou o Colenda Supremo Trib,!!
nal Federal em Súmula (nO 561) que:

Entretanto ao julgar o Recurso E~

traordinário n9 l06.588.5_MG, em 23 de novembro de 1987 (Ementa p..!:!.
blicada em 24.11.87 no O.J.U. pág 26.358), no Excelso Pretória es
tabeleceu.

11 que a atualizaçao suêessiva se v,!
rifiea eom o decurso de um ano a contar da anterior" (Plenário)

e eternizando "ad infinitum" o débito das entidades públicas (União,
Estados, Municípios e suas autarquias).

Isto simplesmente significa que se
o Poder Público depositar em juízo o valor apurado há menos de um

ano, nada mais deverá ao expropriado, liberando-se de qualquer p.!
gamento suplementar, ainda que no perido tenha grassado inexcedi
vel surto inflacionário. A expropriação passa pois a ter a nítida
conotação de confisco da propriedade privada.

b)Além de onerar o erário, a solução
do projeto, tal como estabelecida, redunda em sérios prejulzos dos
credores, que receberão seus créditos em parcelas anuais, excessi
vamente defasadas.

"Em desapropriação, ê devida a cor
reção monetária até a data da efetivo pagamento da indenização, de
vendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de
uma vez".

-'
4) Fere o senso comum, num regime infla_

cionário, que se admita que o poder público, quando credor receba
seus créditos atualizados e deixe de pagar as suas dívidas sem

atualização

3) De nada valerá estabelecer-se na Cons
tltuição que fica assegurado o direito de propriedade e que só se
admitirá a desapropriação mediante JUSTA e PRI:VIA indenização, se
não se estatuir que o pagamento do crédito resultante do valor do
bem incorporado ao patrimônio públic~o deva ser atualizado 4

Não é possível, nem admissível que de
vendo ser JUSTA a indenização se protraia no tempo o seu pagament~
em prestações anuais defasadas em média 300:t: (trezentos por cento) 4

:=streBtâ-:hõra,··ém~Quê- õ.9rasil começa a deiXar para trás

um longo perioão 'de 'trevas, 'ecena-ee" Urgente a denúncia unilate

r~l d~a ~omp~omissos internacionais assumidos pela ditadura que

não se coadunem com a soberania e o interesse nacional.

Das usinas projetadas, felizmente apenas Angra -I foi

concluída. Sua construção na praia de Itaorna, que na li~suagem

doe Índios ~ignifica pedra podre, dá uma noção da inconseqüência

dos responsáveis pelo programa nuclear.

Hoje em dia ~g;a I ,parece não servir para nada, exceto

para manter sob permanente ameaça de extermínio a população do ei.
xo Rio-são Paulo. Ergue-se apenas como imenso monumento à estupi

dez dos que" obcecados pela pretensão de fazer do Brasil uma gran

de potência" esqueceram-se de, antes de mais nada, resguardar a

80berania do País contra as imposições da máfia da inàústria nu

clear.

A crise econômica sem precedentes, causada acima de tu

do pelo próprio programa nuc~eart aliada ao advento da Nova Repú

blica" levou o Brasil a interromper o prosseguimento da loucura.

AcreditamoB que é um dir;ito funàamenta1 ec povo brasi

1eiro, que nãd e1egeu os responsáveis pela criação e execução do
~ IJ.JCl.ear, decidir dem:x:rati.catrente, através de plebiscJ.to, sobre a ~
~ CU.!!Õ<> elo prosseguimento elo referido _.

Desde 'o-advento ãóprôgrama nuclear, já foi jogada no

lixo uma soma 'estimada em 20 tiilhõés de aóláres, Enquanto isso... os

investimentos em gerãção e transmissão de energia hidrelétrica

foram subdimensionados, e o Brasil hoje convive coro. o espectro do
racionamento, problema que não deverá ter solução a curto prazo.

Se considerarmos os juroà da dívida externa, levando em contatad~

mais,. o custo real do dólar para .nós brasileiros, face à queda ~
tiginosa de nossos produ't'as de exportação no me'r9ado internacio-

~ nal" poderemos ter uma pálida idéia do prejuízo causado ao País

pela insanidade nuclear.

,-

,I

Parágrafo 32 - Serão incluídos na lei orçamentária
os valores dos precat6rios, em moeda corrente e em unidades ind~

xadoras, para atualização até a data do pagamento, ficando o PE.
der Executivo obrigado a consignar ao tribúnal competente as quan
tias necessárias ao integral cumprimento das requisições, inclusi
ve através de eventuaí.s operações de créditos adicionais."

6) Se é certo de outro lado, que na Le a
orçamentária, a~ .§!:. estima ~ !. despesa ~~, não menos

acertadoé que no regime de inflação -à- estimativa da recelta se prE.

jeta nos índices de indexação monetária diferidos no tempo, não se
justificando pois que na fixação de despesa outro critéio não seja

atendido, que não o mesmo para a estimativa de receita. E se por
ventura a receita fixada não for suficiente ao atendimento dos pr!:.
eatórios, deverão as entidades públicas promover suplementações 0E.
çamentárias, para o completo atendimento dos precatórios.

1) A presente Emenda é imperiosa afirma
ção de Justiça distributiva4 De LJn lado, nada mais faz que impor o
pagamento das indenizações atualizadas, de conformidade com os í!!
dices ofIciais de indexação monetária e de outro busca recompor o
valor tio crédito na justa medida em que deteriorado pela inflação.

2) A Emenda, além do mais,se justifica p~

los seguintes fundamentos:

a} Apm:atio que seja o vaioI' em cruza
dos, em IR de julho de cada exercIc.í.c , para a devida consignação

orçame,ntária (Lei de Meios com vigência ânua) , com o valor expres

so peI'os índices de atualização vigentes àquela data, verificar-se-

lã que a entidade pública atenderá a requisição na ano seguinte sem

atualizá-lo, obrigando, conseqUentemente, que se proceda a novas e
_, sucessivas atualizações, onerando ex-cessivamente o déficit público <

7) A correção monetária não representa,
acréscimo pois ela apenas repõe na medida exata da inflação o cap!
tal. Todo e qualquer crédito decorrente de condenação judicial h,2
je, por lei (Lei Federal nO 6.899 de D9 de abril de 1981) é corrigl
do independentemente do fator subjacente que lhe deu causa (desapr,Q.

priação, restituição de imposto, ato alieito, di ferença de vencime!!.

tos de funcionários públicos etc .. ~). Generaliza-se assim, como não

podia deixar de ser, que os pagamentos só se completam Com a satis-
fação total da divida, evitando-se o enriquecimento ilícito e o

empobrecimento imotivado 4.Até mesmo na falência e na concordata é
devida.

8) Advirta-se com as observações irroga-

das pelo Ministro SIDNEY SANCHES do Supremo Tribunal Federal no vo
ta que proferiu no RE lD3.684-2-SP:

Hoje as Lei s prevêem correção mE.
netária para praticamente todas os débitos. E, quando não a dese



jam, fazem ressalvas expressas. E os ----cõ'õtratos quase todos 8 estip..!!
Iam.

Agora seria mais um passo: correção
monetária automática dos débitos da Fazenda Pública, sobretudo quan
do judicialmente determinada.

Com a lIlaxlma venia, não vejo empeci
lhos de ordem constitucional_,o~ }egal a es.!',~.pr!entação,

Vejo o atendimento do princípio cons
titucion~l da justa 'indenização âo expropriado, com pagamento atua~d
e concentrado, não em prestações.

Vejo eliminados os infindáveis inci
dentes processuais das sucess~vas atualizações e liquidações, mesmo
que de parcelas.

XXVI - não incidência da prescrição no curso. do

contrato de traba1ho e 'até dois anos de sua cessa

ção."
Como se pode õbserv~r, a ser aprovado o item XXVI ci:.-

tado, um fato que venha a preJudicar o traba1hador no início de

sua vida empregat:i:cia, por exemplo, poderá, se ele pe:rmanecer tr!!

balhando na mesma empresa,. ser argüído a qua1quer tempo, isto é,
até mesmo decorridos vinte, trinta anos, o que geraria um verdade..!

ro desencontro no âmbito dos conflitos trabalhistas e provocaria

tumul.to na vida das empresas, que teriam de guardar, indefinida

mente, todos os documentos' referentes aos seus empregados.

-A -respeito do eeecnec, é de se transcrever o pensa

mento do consagrad,l0 mestre MOZART VICTOR RUSSOMANO que, com ace.!:,

to, afirma:
Vejo o devedor mais prontamente libe-

rado da obrigação e o credor com seu direito mais. prontamente ate!!,
dido.

Vejo diminuídos e racionalizados os

serviços da J~s~iç~a, p~ra ~H; ~edl,9Iar',l-~pen~~s aos ~ue n~ão ~odem ser
evitados.

E não vejo abala'dos ~s 'alicerces dos
Munidpios, dos Estados ou da União e menos ainda da República, só
porque precisam estimar, mediante cálculos de probabilidade, as de.§.
pesas que terão de efetuar, no ano seguinte, para satisfação ~ dos

precat6rios judiciais. Nem mesmo quando, por erro nas. estimativas, t.,!
n,h~m de se socorrer de créditos suplementares.

- - - Aliás ,- se Isso-acontece para qual

quer do povo, não vejo razão para que seja di ferente com o Est!.
do- - que só existe por causa dele.

Se, em alguns casos, os débitos em
ORTNs chegam a cifras enormes, não é por causa das DRTNs, mas do
montante da propria dívida e da demora no cumprimento da obrig!.
ção".

11 O fundamento de um prazo prescriciona1 tão curto

aóis anos) deve ser encontrado na circunstância de
interessar, vavament;e , ao Est!'ido a solução imediata

doa conflitos trabalhistas, que são conflitos sociais

e que podem ameaçar a estrutura de sua organização.

A1iás, a vida moderna co~re,muito depressa. O Dire..!

to, por isso, em geral, inc1ina-se para abreviar os

p;azos de ·prescrição. Só -aeeãm se consolidam, defini

tivamentet' as S"ituações e só assim se assegura a ha,!:

monia co1etiva. n ( MOZART V. RUSSOMANO,. Comehtários à
CLT, 11D Edição, pág, 54).

São estas, pois, no nosso entender, as razões que jus

tificam a supressão do item "XXVI do art. 72 do ProJeto de Cons

tituição.

~"AIITIOO~

PDS

Dê-se ao parágrafo 30 do artigo 20 a seguinte redação l

=~_--_~~_,.LUAAIO/ÇO.. I..lo/~lN1o_-------~

EMENDA 2P01263.-:.-9=-- _
(lOEPUTAOO VIRGILIO GALASSI '"""

2P01262-1·"..---------------.1 m=-PPD""'SDO~
Constituinte VIRG:fLXO Gl\LASSX . C- ~

r
'EMENDA
I:

m-------------Tt:XTO/~lIlTl'lC~ão,----- ~

Suprima';"se o item XXVI do art.- 72 do Projeto de COD!!,

§ 3Q OS Estados podem incorporar-se entre si, subdivi
dir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem n~

vos Estados, mediante plebiscito das populações que habitem as ár~

as diretamente interessadas e aprovação do Congresso Nacional.

tituiçâo.

JUSTl:FXCAçAO

A Conso1idação das ]Leis do Trabalho, ao cuidar da

prescrição trabalhista, dispõe~ em seu art. 11, verbis :

"Art. J.J.. Não havendo disposição especial em COl!

trário nesta Consolidação, prescreve em dois anos o

direito de pleitear a reparação de qualquer ato in
fringente de dd.spcaandvo nela contido. ti

AssÍIl1, os direitos do empregado se tornam inertes e

ineficientes sempre que o interessado não os utilizar dentro de

dois anos contados da data em que esses direitos tenham sido viQ

lados, a não ser que haja outro prazo fixado, expressamente, na

1ei, contado o prazo da ciência da violação do direito subje'tLvo ,

A atual divisão territorial do Brasil não obedece às

conveniências sócio-econômicas e políticas do Pais, porque resul
ta de processo evolutivo não-ordenado que teve origem nas capita
nias do Brasil Colônia e nas províncias do Brasil Reino.

A emenda ora apresentada visa a criar mecanismo que
institucionaliza os movimentos emancipacionistas que hoje se alas
tram pelo Pais e, por serem mani festaçàes democráticas, precisa;

ser respeitadas e disciplinadas em lei.
Por outro lado, não é admissível que o País continue

com Governos Estaduais impossibilitados de administrar extensas
áreas, bem como promover sua ocupação e desenvolvimento.

OCorre, todavia, que o ProJeto de Constituição, dis

pondo sobre a prescrição trabalhista, veio a estabelecer, absurd!!

mente, em seu art. 7 2, item XXVI, o seguinte:

IIArt. 72. são direitos dos trabalhadores ur1:Js.

nos e rurais, além de outros que visem a melhoria de

sua condição Bocial: r -F "'IICA11lU



.LaIlÚlO/çoMIIIlO/.U-COMI.1l0---------,

Dê-se ao inciso II do artigo 25 a seguinte redação:

II - Cuidar da saúde e assistência póblica, bem cE.
mo dos direitos específicos das pessoas portadoras de deficiên

cia;

A Constituição compete propugnar pelo mais amplo

direito de todos os segmentos sociais, a fim de que os cidadãos
possam exercer, sem constrangimentos, as atividades que melhor

lhes aprouver o
A consecução desse objetivo, entretanto, não dev!!.

rã induzir o Estado a colocar sob seu manto protetor os portad~

res de deficiência, reduzindo-os à condição de totelados o
A integração/emancipação dos portádores de derici

ência pressupõe o reconhecimento dos direitos da cidadania, com
os respectivos deve~;~s, a todo e qualquer i,ndivíduoo

Caso contrário, proteção implicaria em incapacida
de civil, o que desvirtuaria o elevada espírito do texto consti
t~çional_

~.."

~ ROOERTO FREIRE

Emenda Aditiva ao Título da Ordem Econômica, no Capítulo

referente à Questão Urbana, onde couber o

Art. Quando se tratar de imóvel de moradia, -no caso de
única propriedade e, ainda, na posse do seu lagítimo' proprietário,

a indenização por desapropriação será paga previamente em dinheiro
e por seu valor de mercado.

JUSTIFICATIVA

Esta emenda foi por nós apresentada anteriormente, quan 
do das votações na Comissão de Sistematização, sendo, contudo, re

tirada também por nossa iniciativa, em virtude de algumas dificul
dades quanto ao entendimento) por problemas de redação. Porém san~

da esta questão, achamos por bem reapresentá-la face a justeza de

seu contéudo, que vem garantir um instrumento indispensável à exe
cução dos planos urbanísticicos e de desenvolvimanto urbano - o
da desapropriação - como também assegurar ao proprietário desapro

priado a real indenização que faz juzo
A importância dessa emenda reside no fato de assegu.rA~ a

propriedade privada plena da moradia, possibilitando ao proprietá

rio do imóvel desapropriado o direito de aquí.s íção de nova habita

ção, do momento que a indenização seja realizada previamente em

dinheiro e par valor de mercado.

=-------------Tt:XTO/~unl.lcAqio--_---------_ __,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 52 e seus parágrafos 12 e 7a, das DispE.
s Ições Transitórias.

Modifica-se a redação do ~t do Art o 52, pa
rágrafos 12 e 72, acrescenta-se novo parágrafo, renumerando-se os d~

mais:

nArt. 50 E concedida anistia ampl"a, geral e i,!.
restrita a todos os que, .no período de 18 de setembro de 1946, .até a
data da promulgação desta Constituição, foram atingidos, em decorrêE.
cia de motivação exclusivamente política, por qualquer diploma legal,
atos institucionais, complementares ou administrativos, e aos que f~

ram abrangidos pelo Decreto Legislativo n2 18, de 15 de dezembro de

1961, e pelo Decreto na 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas '
as promoções na iniciativa ao cargo, emprego, posto ou graduação a
que teriam direito se estivessem em serviço ativo) obedecidos os pr1!
zos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vi
gentes e ~respeitadas as características '-'~ec'ulr'ÍlAdades próprias d;s
carreiras dos servidores públicos civis e ,militares, nbservados os Te

pect!vos regim~s jiJr!dicos.

§ 12 Concede-se, também, anistia, aos militares
da Marinha e da Ae,ronáutica, expulsos ou licenciados ex-officlo com _
pulsorlamente do Serviço Ativo, em decorrência do.l' acontecimentos po

líticos levados a efeito em março ~e 1964, relatados< ~,a Exposição de

Motivos nO 138, de 21 de agosto de 1964 do Ministério da Marinha e,.
na Solução do Inquérito Policial Militar da Associação dos Cabos da
Força Aérea Brasileira (ACAFAB), publicada no Boletim Re'servado' nO 21
de 11 de maio de 1965, da DPAer.

§ 22 O disposto no caput deste artigo somente '
gerará efeitos financeiros a partir da promulgação desta Constituiçllo
vedada a remuneração de qualquer espécie em'caráter-rettoatilro; 'ressa
vades os direitos advindos da Lei nO 6.683179 e da Emenda -Constitucl.!!.
na I n2 26, de 27 de novembro de 1985.

§ 72 Aplica-se o disposto no Artigo 62, §- 30
da Constituição a todos os atos que se tornaram insuscetíveis de apr,!
ciação pelo Poder Judiciário, a partir de la de abril de 1964, fluin

do, somente a partir da data da promulgação desta Constituição os pr!!
zas prescricionais~pertinentes. H

JUSTIFICAÇAO

Até agora nem todgs foram contemplados, nem p~

la Lei de Anistia de 1979, nem pela' Emenda na 26 tle 1985 o . ze Os p!!
nidos, cuja pena a eles imposta se deu inequivocamente por motivação
política, não foram declarados beneficiários da Anistia, -prev í sta na

Emenda Ilêncicr.láda,. apesar de absolvidos nos processos criminais.
Muitas são as pendências de direitos de anisti!!

dos o Muitos deles retornaram ao s.erviço ma;; sem a concessão de dir&

tos suplementares e tais pendências tIamJta1n no Poder Juolciário e na
es"era administrativa, com certa morosidade.

t. fundamental que, nós constituintes) votemás
dispositivos de Anistia que atinja a todos e seja o corolário da luta

pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita. Trata-se de adoção de uma de
cisão política, em resposta às punições políticas que sofreram todos
aqueles mencionados nesta Emenda.

E, pois, de imperiosa' JUSTIÇA, que se anistie'
os marinheiros \ fuzileiros navais e cabos da Aeronáutica, punidos
politicamente por terem participado de acontecimentos ocorridos nos
dias 25, 26 e 27 de março'de 1964 no Sindicato dos Metelórgicos do 8E.
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EMENDA 2P012~]:'1
l!J ROBERTO FREIRE ----------)

o artigo IPJ:Q\lOsto apresenta redação destina 
-da a-preservar a inviolabilidade da correspondências e das comun!
cações , como, aliás, consta da própria Constituição de 1969, no

. ar'tigo 153, _§ 92.
A permissão para violar o sigilo, mesmo me 

diante autorização judicial, para investigar crimes., significa

retrócesso e porta aberta.para abusos de autoridades, sobretudo I

no interior, onde os juizes são vitimas de pressões de toda natu

reza. É preferível dificultar a descoberta de autoria de um cri 
me, 1Tluitas vezes suposto, do que ensejar a prática abusiva, de ou
tras e favorecer o autoritarismo, as persegulçdes, as violâções

da liberdade, chantagens e corrupção.
05 militares mostraram-se mais precavidos em

sua Constituiçáo de 1969. Sabem que o Serviço Naci~nal de Inform.!.
ção (SNl) munido dessa chave>, poderá transformar ·suas vidas nUII

inferno de p"seguições e chantagens.

j 12. t: Inviolável o sigIlo da correspondên
c'í a ê'~das ccmurucações .em geral tt.

JUSTIFICATIVA

§ .Í!ii!, Incisos I e 11.

tigo Estado da Guanabara r que integram hoje o repert6rio da hist6r:ia
do País como movimento de caráte'r politi~o, reco~hecido por depisão .J
di!,ial transitada em julgado pelo Juízo da la. Aud1toriâ de Ma~i;'ha n
processo criminal nº 8167, assim como pelo Egrégio TrlbuniÍl ~Fe~e~al d

Recursos em inúmeros Julgados.

O objetivo maior não. é DAR' Ml\l~:.ANISTJ;A, mas OA
ANISTIA. Oar anistia àqueles que ainda não tiveram nenhuma f'qrma de

anistia e, COl]sequenteme'nt~, vitimas'- d~ in.iu~~i~-

IIT
Emenda SUBSTITUTIVA
OISPOSITIVOS EMENOAOOS: Art. 2~6,

"Art. 256 ••••••• r : •.•. :...•• : ••. : •..•••~.; ••••.••.•
§ 12 E vedada toda censura de natureza política

e ideológica.

- Fica proibida a veiculação, através de rá
dio e televisão, da propaganda comercial de fumo e médicamentos, be~

como de produtos nocivos à saúde. n

JUSTIFICATIVA

üef'endemos a supressão do Inciso I, parágrafo 19
do Art. 256, que estabelece que a lei criará os instrumentos necessá

rios para defender a pessoa' da exibição e veiculação de programas e
mensagens comerciais, no rádio e na televisão, que utilizem temas ou

imagens que atentem contra a moral, os bons costumes e incitem à vio
lência.

As constituiçóes dos paí ses 'ocieasta$ " não abri
:ram essa oportunidade a seus serviços de segurança e, nu Ocidente~

onde ainda existia, há uma preocupação dos partidos democráticos em
anular tão perigoso privilégio.

Além de tudo, é preciso estabelecer coerência com
outras disposições de resgu.ardo dos direitos humanos constantes
louvavelmente do Projeto.

. Se é proibido o registro informático sobre a vida
privada dos cidadães e se tambám é vedado exercer investigação so _

bre a vida íntima, como Possibilitar a violação do sigilo da corre~
pondência e das comunicações?

\ - - ------ ..,....- --------

2P012!!~,_-8-=--- -,
Augusto Carvalho

O'texto proposto, eIliJora com redeçãO distinta, correspende ao aprov!!.
do pela Comissão da Ordem Social.

A intermediação da mão-de-obra é semre odiosa. Sempre existirá pe~

soas enriqueCendo à custa do trabalho de outras.
Aqui no Congresso Nacional qualquer Coosti tutnte poderá constar ~e

os """regados da li""eza ganham apenas o salário mínimo,mas 'IJe as locadoras de

mão-de-obra ganham i""ortâncias expressivas comesses h<:mildes """regados. No

caopo os chamados tlgatosU atuam como intermediários da mão-de-obra, explorando,

por igual, a""eles humildes trabalhadores.

As eroresas locadoras de mão-de-obra avilFam o mercado de trabalho e
irrpedem que os """regados se integram nas errpresas.

, O SliJstituto do Relator suprimiu as prestadoras de serviço terrporárlo,
-permitindo; assim, ~ no serviço temporário permaneça a intermediação de mlio-de

obra. O texto proposto não Inpede a realizaçãO de trabalho te""orário, mas illllWe

SUbstitua-se o §30 , .do art. 72, do Projeto de Constituição, pelo seg.dnte teor:

., 3i2 - proibição das atividades de intermediação terTUlerada
. da Ilão-de-obra, ainda que mediante locação, salvo quanto aos

.trabalhadores avulsos, por intermédio de suas entidades si!'.
dicals."

(!J Plenário
= TUTO/~u.T1f1CAÇi.tl----_-_--_-_---,

EMENDA
l!J

Com o desenvolvimento da sociedade, assim como'
das formas de proteção do cidadão, não compete ao Poder Público deci

dir e/ou selecionar as informaçiles que chegarão àté a sociedade.
Dessa maneira, fica dificil o estabelecimento

de que temas ou imagens atentam contra a moral, os bons costumes e
possam incitar o espectador e/ou ouvinte à violência.

A divulgação e difusão dos temãs devem ficar
concernente à responsabilidade dos veículos de radiodifusão~ e/ou de te
levisão que 'õs emitir. . -

. O mecanismo para assegurar os direitos indivi-
duais e coletivos do cidadão já está assegurado no Título lI, Capitu
lo I, Art. 6Q e Parágrafo 52. Assim sendo, quaisquer outros mecanfa-.
mos somente contribuiriam para a existência de umã censura seletiva
e tutelatória da sociedade.

Por outro lado, a questão também está dev idame!!,.
te 'tratada no inciso XV do Art. 23, que estabelece que à União comp..!:.

te exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversiles pú
b~!-cas e de yrog_ramas ~e tele,?om~nicBções.

EMENOA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMEDADD: § 12 OO~ Art. 6º

ti Art. 62 : ~ ~ .

.............................................. ~

= 'u.hIo/O:O~I"to/&~.If:Ii.o----------,

EMENDA .2PÓ12~.,~. ;0' '.:
f!J ROBERTO FREIRE._m ;--''----------.,1 rêB"'~

~""::-:::1f!J PLENARIO' {n; oysaJ
= 1UTO/lUSTI.lCAÇAO' _
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2P0121?:....::·S:::......- ----.
Augusto Carvalho

Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 228, Capítulo IV, do Sistema Financeiro
Nacional:

n §••• _ Os recursos de fundos e programas, de responsabilidade da União, destl

nados ao fomento das atividades econômicas, à assistência financeira à agrope _
cuãrra e às pequenas e médias empresas, bem como ao apoio às exportações, serão
aplicados exclusivamente por mstãtuições financeiras públicas. 11

A emenda busca implementar princípio universalmente aceito de que "recursos
públlcos devem ser aplicados por instituições oficiaistl , cuja missão é exatamente
orientar, com visão de longo prazo, os financiamentos de projetos segJndo os pla
nos nacaonaí.s de desenvolvimento, enquanto os bancos privados, como é natural, v!
sam precipuamente o lucro neqocaal ,

De fato, é público e notóno que as instituições financeiras privadas utill
zam-se de recursos repassados pelo Governo para promoção e venda dos seus próprios
servaços e produtos, em detrimento ,muitas vezes, das reais necessidades do setor
produtivo, sobretudo nas áreas mais longínquas.

Ademais, para execução de sua política econômica, ° Governo dispõe de instl
tuições financeiras ofací.aas com vasta rede de agências, que cobrem todo o terri
tório nacional, com ênfase nas regiões interioranas e menos desenvolvidas _ exat,!
mente aqUelas que mais carecem de recursos para fomento - contrariamente aos ban
cos pravados, os quais concentram suas dependências nos grandes centros urbanos
e nas regiões desenvolvidas.

Assim, como forma de maximizar o benefício da utilização de verbas públicas, é
de fundamental importância que recursos gerados e geridos por orgamsmos de gover-

no sejam deposatados nas instituições financeiras oficiais e por elas, aplicados
em projetos que induzam o desenvolvimento econômico e social.

E uma medida que, antes de tudo, permite melhor e mais racional utilização
dos recursos públicos em prol da sociedade.

Plenário

EMENDA
P

=------------- TEXTO/JU5TlrleAçÃO ___,

2P012?9~_·1=-- ------,
Augusto Carvalho

A Comissão da Ordem SOcial decidiu por unanimidade a manutenção da unicidade

sindical, vetando o pluralismo. O dispositivo que expressava essa tese fuí , no

entanto, suprimido pela Comissão de Sistematização, nada obstante tenha sido ap~

sentada emenda no sentido de restaurar a posição adotada pela da Ordem Social. De

resto, a movirrento sindical, por seus segmentos mais expressivos r vem-se manifes
dando continuadamente pela unidade do movimento, unidade que o dispas!tivo apre~

tado pretende manter e consolidar.

a intermediação. O substitutivo taJTt)em peca por ressalvar os casos previstos em

lei, tornando a proibição em nada.

Dê-se ao § 22 do Art. 10 do Capítulo II - Dos Direitos SOciais - a seguinte red.!
ção:

" §22 - Não será constituída mais de uma organizaçãOs sdrllliical,. em QUa"que;qll'au,
representativa de categoria pmfissional ou econômica, na mesma base territorial."

r;-r------------- TlllTOOIlSTI'IC4Çi;o'---------------,

EMENDA
!!l'

PI.[H ...RIO/eOlou5sÃo/lluaeOlous5ÃO --,

"XII - duração de trabalho normal não superior a 8 horas
diárias e 40 ~ (quarenta) eemaned.a ,

Dá nova redação ao inciso XiI

tJ PLENÁRIO

r;-r~------------TEllTo/JlI5TIFle"ç;:o _,

2P012?1~·O~ ~
Augusto Carvalho

Dê-se ao §32 do Art. 12 das Disposições Constituclonais Gerais e Transitórias a
seguinte redação:

n§3º - As primeiras eleições para Governador, Vice-Governador e para a Asserrbléia

Legislativa do Distrito Federal serão realizadas em15 de novellbro de 1988, t""'!!
do passei os eleitos em lº de janeiro de 1989.11

r;-r TExto/~1I5TlrleAçÃO------ ___,

EMENDA
!!l

Há um Consenso na sociedade do,Distrito Federal, no que se refere à urgência

de necessidade da legitimação do Governo do DF e da instalação do seu poder leg~
lativo. As entidades representativas, os partidos políticos enfim, toda a soc~edi!

de da capital da República reivindica a eleição, pelo voto' direto, do seu Gove~

dor e dos seus representantes na Assembléia Legislativa.
A. nossa emenda garante ao povo do DF o exercício desse direito no 'dia 15 de

> novembro do ano víncouru..Acreditamos que o eminente Relator acatará 'este reclarrn
_da população do Distrito Federal.

Em '1~30 # a Jornada de trabalho f 01 rreduzida para 8 horas
diárias e 48 horas semanais.

Nos ~últimos cinquenta anos houve uma grande revolução tec

nológica qu~-m~ltiplicou a produ~ividade do trabalhador. No entan=

to, a duração semanal do trabalho 'legalmente, ainda é de 48 horas,

embora grande número de categoria~ profissionais já tenha conquã.a
tado 40 horas 'Semanais.

A ãutomação e a introd~ção de novas máquinas e equipamen

tos produzirão uma nova revolução industrial neste final de século.

A fixação dâs- quarenta horas não significará nenh~ abalo na econç

mia nacional, ao contrário do que al.egam as classes conservadoras.

Desde 1936, a Organização Internacional do Trabalho (OIT)

já decidira recomendar aos países-membros a redução da jornada de

trabalho, limJ.tando-a a 40 horas 'semanais.
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a

o CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica - por
fa1ta de autonomia,. não impediu a il.egal. fusão da Ford com a

Wolkswagen (Auto Latina), pois é subordinado ao Ministério da Jus

tuçe , cujo titular foi advogado de uma destas empresas ..

Como conseqüêncde , o novo grupo econômico passou a contra

1ar mais de 60% do mercado automobilístico, impondo-se até ao pr~

prio Governo Brasileiro, com clara violação da lei antitruste: Ur

ge criar um Tribunal Adm~nistrativo autônomo e independente, par-e

que a lei antitruste seja aplicada com isenção, sem interferência

política, assegurando o princípio fundamental do capitalismo:

concorrência.

JUSTIFICACilo

Desta forma, o perIodo deve começar naquela data, para ev!
tar que fiquem excluidos os que foram cassados no per1odo de lO de

abril a 1S de Julho_de 1969.

Dá nova redação ao § 49. do art. 202.

"§ 49. - A 1ei reprimirá a formação de monOpÓlios, oligopQ

1ios, cartéis e toda e qualquer forma de abuso do poder economa.co

que tenha por fim dominar o mercado, eliminar a livre concorrência

ou aumentar arbitrariamente o lucro, criando Tribunal Administrati

vo autônomo destinado a assegurar os princípios constitucionais da
ordem econômica. n

O Brasil é hoje o Pais mais cartelizado do mundo capitali.§

ta. O que não é do Estado, pertence a grande oligopólios ou cartéis.

Bancos, cimento, automó!=.is, a1~mentação (eupe'rsreecaãce) , produtos

químicos, alumínio, etc, setores contr01ados por cart~1.s ou oligo

pólios.

Não há concorrência, iíao há disputa. Perdem os consumidQ

res e a economia nacional.

Deve ser criado um Tribunal Administrativo, semelhante ao

Federal Trade Comission Americano. Só assim teremos 1ivre concar

rência e evitartemos fusões e incorporações que 1evam à dominação

do mercC!do, ao fÍlD da comJ?etição e ao 1ucro arbitrário.

f:J PLENARIO

r.r-----'---------TtllTONUSTlrlCAÇÃO-------- -,

EMENDA 2P012?J?_-1-'- ~
tJ DEPUTADO BRANDilO MONTEIRO

r.r-------------TUTO/JUSTlrICAç,io--- ---,

EMENDA 2P012I~-=-2=---- -----.,
[' BRANDAO MONTEIRO

[J PLENARIO

2P012!~._-4=--- ---'1 QO~""~

~",.~

êw01/881PLENÁRIO

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

EMENOA

As empresas logo se adaptam ao novo encargo socia1, r~

passam os custos adicionais com os consumidores, se modernizam

promovendo o apeJDI1to da produtividade para compensar a redução do

trabalho. Algumas poucas empresas, certamente, não suportarão o

novo ônus, mas esse é o preço da modernização. Ao final, o avanço

socia1 servirá de estímu10 para a modernização tecno1ógica do

capitalismb brasilêro.

Dá nova redação ao § 3º do art. 52 das Disposições Gerais e
Transitórias que passará a ter a seguinte redação:

= .Lt"..AIO/CO.. ISS,iO/.UIlCOIlIIlS,iO ~

r.r TEltTO/JUSTlflCAÇio _

EMENDA
f:J

Sem querer argumentar como exemplo dos países desenvolvi.

dos, onde a jornada semanal. é inferior a 40 horas (Inglaterra,

França.. Alemanha.. Itál.ia.. suécãe , encL, deve ser observado que a

humanidade ingressa na sua Quarta Revolução Industrial, na Era da

Informática e da Automação, quando a produtividade do trabalho

atinge elevados nfveã.s , não se justificando mais as 10n9a5 cargas

r
horárias semanais.

Ressalte-se que todas as multinacionais que operam no Bra

sil, de há muito adotaram as 40 horas semanais, e que até meemo

os trabalhadores na construção civil. ja alcançaram esta redução na

I
carga horária.

Berthrand Russel, um. dos maiores filósofos do século XX,

e homem que lIIais influência exerceu sobre as instituições inglesas,

depois de Jeremias Bentham, publicou na década de 40 um clássico,

opúsculo denominado o "Elogio do Lazer", no qual demonstra que o

desenvolvimento das forças produtivas da humanidade já permitiam,

em. escala mundial, a redução da jornada de trabalho para apenas 4
(quatro) horas.

Para isso, seria suficiente que todos trabalhassem e, ps.

ralelamente, fosse estancada a sangria causada pela corrida arm~

lIIentista. Não se pretende esse extremo.

O principal sofismo esgrimido pelos conservadores obstar

a redução da jornada de trabalho, é que o Brasil é um país novo

que precisa de muito trabalho.

Ora, metade da população brasileira está à margem do meE

cada de trabalho, ou sobrevive no subemprego. Há, ainda, um imen

so contingente de mulheres que poôexaeer se integrar na produção,

se o mercado permi.tisse.

Alega-se, ainda, que a economia brasileira não suportaria

a redução da carga horária semanal. O argumento não procede, pois

em todos os setores modernos da economia brasileira a jornada já

é de 40 horas.

O mesmo argumento foi usado contra todas as conquistas

sociais dos trabalhadores, quando a lei estabeleceu o limite de

8 horas diárias, férias e descanço semanal remunerados, e 132 sa

lário.

incisos§ 3" - Os que, por motivo exclusivamente políticos, foram
cassados ou t ive ram seus d.íreatus políticos suspensos no período de
10 de abril de 1964 a 28 de agosto de 1979, poderão r equerer ao S~

prehlú Tribunal Federal o reconhecimento de todos os direitos e van

t aqenz interrompidas pelos atos punitivos.

Inclua-se como inciso do art. 7 2 , renumerando-se os

subsequentes:

VI - FUndo de Acesso ao Controle Acionário, na forma da lei.

JUSTIFICAçi\O

.JUSTiFICAÇÃO

As primeiras cassações e suspensões de diraitos políticos

ocorreram em lO óe abril de 1964, com a edição do Ato Institucional
nO 1.

1. A participação dos traba1hadores no contro1e acionário ~das

empresas é a form~ mais contemporânea de democratizar o capita1,prQ

movendo a integração dos trahalhadores nas empresas.

A abertura do capital das empresas à participação coletiva dos

trabalhadores, mediante a criação de wn Fundo Especia1 poderá sign.i
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ficar uma verdadeira revoluc;ã_o na economia brasileira, pois assoei,ª,

rã os trabalhadores nos riscos e nos sucessos das empresas.

2. Mos Estados Unidos, os Fundos mantidos pelos Sindicatos ae
detem significativa participação no controle acionário de inúmeras

grandes coxporaçêes e as recentes experiências de privatização, reA

lizadoB na Inglaterra e na França, dão ênfase à participação dos

trabalhadores DO controle acioná~io das empresas desestatizadas ..

, Esta democratização do capital irá fortalecer as Bolsas de V!!.

foeee, e criar um novo mecanismo de poupança popular compulsória,~

portante para o desenvolvimento do País.

3.. Para se avaliar a bIportância que poderia ter um Fundo de.§.

ta natureza para os trabalhadores e para o próprio capitalismo br-ª

sileiro, basta verificar que os eecueeoe gerados pelo FGTS, desde

1965, permitiriam a aquisição do controle acionário de todas as ~

presas de capital aberto co. ações negociadas na Bolsa de Valores,

além do pagamento da Dívida Externa do Brasil.

r
4. Os salários no Brasil correspondem a aproximadamente 4011 do

PIB (U8$ 300 bilhões), ou seja, US$ 120 bilhões .. Uma contribuição
compulsória de 5' sobre a folha de pagamento geraria US$ 6 bilhões

por ano.

Como as ações negociadas nas Bolsas de Valores tem um valor de

mercado de VS$ 17 bilhões (J .B .. de 09.01 ..88) é fácil avaliar o sig

nificado desse Fundo.

5. Hão resta dúvida de que esse Fundo seria mai~ importante ~

ra a ecoD01Iia e para as empresas brasi~eiras do que a conversão ·õa

d~vida, a qual poderá desnacionalizar o parque industrial brasílei

ro, seJO o aporte de qua1quer investimento externo.

Por último, convém ressaltar que até o Programa do PDS - Parti

do Democrático Social - defende a criação do Fundo, objeto da pre
sente Eaenda. ..

EMENDA 2P01278·7
----------,

CONSTITUINTE ADHE AR DE BARROS FILHO

tJ PLENARIO
=-------------lUTD!JUSTIFIUÇi.D ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA E ADITIVA AO Artigo 49, SEÇAO rr , CAPtTULO VII,

TITULO III.

O Artigo 49 do Projeto de Constituição passa a vigorar com

a seguinte redação:

Art .. 49. - o servidor públ ico federal, estadual ou munici

pal da administração direta ou indireta, exercerá o mandãto el et rvo

obedecidas as diposições deste artigo.

§ 19 - Em se tratando de mandato eletivo federi:lJ ou est,!

dual, ficará afastado de seucarqo , emprego ou função.

29 - Investido na mandato de Prefeito Municipal, será !

festado de seu cargo, emprego ou função.

§ ,3Q - Investido no mandato de Vereador, havendo compatib.,!

1idade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou

funçãà, sem pr-ejufzo dos subsídios a que faz jus. Não havendo co~

patibiJ idade, apJ ioear-se-á a norma prevista no § 19 desta artigo.

49 - Em qualquer caso em que lhe seja exigido o afasta-I

mento para o exercício do mandato, o seu tempo de serviço será co!:!.

tado para todos os efeitos J egais, exceto para promoção por mereci_

§ 50 _ E vedado ao Vereador, no âmbito da administração p.':!.

bl ica direta ou indireta, ocupar cargo em comissão ou aceitar, sal

vo concurso públ ico.

EMENDA 2P01277-=-9'-- ---,
tJ CONSTITUINTE AOHEMAR DE B'~~~OS fILHO
r.r I'LldIllD/CDlfllllD/IUICDllllllo --,

§ 69 _ Excetua-se da vedação do parágrafo anterior o cargo

de Secretário MuniclpaJ, desde que o Vereador se licencie do exerci

cio do mandato.

do Tribunal de Contas da União."

Não havendo as garantias propostas na Emenda, perde

rão as par) ament os municipais e] ementas de muito val or ,; já acostu
\

mados aos trato da coisa púbJ ica, encerrando carreiras que podem I

até ser promissoras e sai utares ao aperfeiçoamento do regime demo

crático .
.:! !! ~ ! ! f. ! f 8. ! ! Y. ~ Por isso, não podemos fugir de situações pecuJ iares,

.XIII - escol her pelo voto secreto a. totalidade dos Membros

Dê-se ao inciso XIII do Artigo 59 a seguinte redação:

r.r..:..._--'-- TIXTD/~UITI~lC"çl;_--------_---_,

'"~ EMENDA MOOIFICATIVA:

Impõem-se restabel ecer a prerrogativa da funçi§o fiscal i

zadora para o Poder Legislativo. Deve portànto, escolher a totalidade

dos futuros membros do Tribunal de Contas da União.

como a do funcionário público el eito Vereador, quando se sabe

que os subsidi.os são em geral insuficientes, não permitindo que se

consti tua em úQica renda.

(/IJ>fftõ~~.-e »e:
~~ F?''-f-/O

jTI"-------;----===;;:;;:::~COI"t'It'/}I"Tt--;--::-------------,

~

EMENDA 2P012!~-.5-------,
CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO

Mesmo considerando a honorabil idade dos indicados que

procuram, usual mente, executar seus misteres com absol uta insenção não

podemos deixar de considerar como espúria a indicação feita pelo Exec.':!.

tivo.

Indicados peJ a Chefe de Governo, esses Ministros vão, na

maioria das-vezes , julgar as contas daqueles que os nomearam.

", I~ "",

'~~'}~~ÓAÂDITIVA:
Acresça-se ao Artigo 149 o seguinte parágrafo:
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§ 5º - Nos Tribunais de Justiça com número superior a vinte e

cinco Desembargadores será constituída Orgão Especial, com mfrumo

de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições adro!

nistrativas e jurisdicionais do Tribunal Pleno.

Mesmo considerando a honorabiJ idade dos indicados que

procuram, via de regra, executar seu misteres com absoJuta insenção,

não podemos deixar de considerar como espúria a indicação feita pejo

Executivo.

satisfatória, obviando os ancov íruentes inúmeros de um Tribuna] I

PJ eno com composição, demasiadamente, numerosa

A explosão demográfica do País impõe, em alguns Es

tados da federação, a existencia de Tribunais de Justiça com ele

vado número de Desembargadores, como acontece em São Pau] o e Rio

de .,;Janeiro. A Emenda Constitucional nº 1/69, no Artigo 144, inci

so V, previu a existência de um órgão especial com número] Imí t a.,

~'''~l.3!01/8B

......t

Desta forma, se considerarmos que esses Tribunais na li

berdade são órgãos de Assessoria do Poder Leglsl ativo, 1egftimo, se

torna que este poder de f'nrrna democrática, através de votação direta,

proceda á escolha daqueJes que irão compor esses Tribunais, sejam M.!
nistros, ConseJheiros ou Juízes.

r.-r 'I.lNÁ.1I0/COllISS.io/IUICOllllSiD --.

EMENDA

serdo de membros. A experiência por quase uma década demostrou

r
Suprima-se o item V, do Art. 28 do Projeto.

;JUSTIFICAc;l!Q

o dispositivo a suprimir inc1ui entre os bens dos Estados

as terras dos extintos a1deiamentos de índios.

Consagrará, assim, extinções feitas no passado, muitas v~

zes em detrimento do direito indígena, nas hipÓteses em que tais

atos extintivos a1cançaram terras efetivamente ocupadas por índios.

A permanência do preceito impossibilitará aos índios a reversão do

processo, r~tirando-Ihes as condições para que tais terras sejam

reconhecidas como de ocupação indígena.

Por outro 1ado, nenhum. prejuí::zo advirá aos Estados com a

supressão do dispositivo, pois se ficar, efetivamente, demonstrado

tratarem-se áreas eventualmente sob exame de terras não ocupadas

pelos índios, serão, em decorrência lÓgica, devolutas: e,como tais,

na esteira do que dispôs já a Constituição de 1891, reverterão ao

domínio dos Estados - como, aliás, determina o item IV do mesmo

art. 28 do Substitutivo da comissã.o de Sistematização.

r

rr-------------TEXTO/JUSTlflC.\QÃO

-I

terão a indicação para o cargo, em segunda votação.

EMENDA AOITIVA:

Acrescente-se ao item 13 do Artigo 59 os seguintes parágrafos:

§ 32 _ os candidatos deverão ter idade mínima de trinta e

cinco anos .e máxima de sessenta e cinco anos, diploma universitário,

compatível com as funções que irão desempenhar, bem como notária e !

Il§ 1º _ os Ministros serão eJeitas pejo Congresso Nacdonaj ,

através da man! festação de dois terços de seus representantes;

§ 22 _ o regIstro dos Candidetos far-se-á peJ os Partidos Po

J íticos junto mesa DIretora do Congresso NacionaJ .. Havendo vários

candidatos, os dois primeiros colocados no primeiro escrutinio disp~

ret- TEXToIJUSTIFIC.\Çi,Il -,

r.T 'l.l.... ,IlD / Co NISSÃo / . U. COll l . SÃO- - - - - - - - --.

EMENDA 2P012ª9~-9=-- ---,
• CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO

l: PLENARIO

Jibada reputação.

Constituição,

;JUSTIFICAÇÃO

O desenvolvimento dos trabalhos da Comissão de Sist~matização

não permitiu que se examinasse com a necessária atenção essa exigê.n

cia de ordem ética quanto ao uso dos meios de comunicação para a pr.2

pagandã comercial de prOdütos e serviços nocivos à saúde.

Como se sabe, através de negociações que não ficaram esclarec~

das, o Relator da Comissao de Sistematização, nobre deputado 1Ierna~

n •••••••• , sendo vedada a de medicamentos, formas de tratamento de

saúde, tabaco e agrotóxicos11 •

Passando a ser sua redação a segu~nte:

lida propaganda comercia1 de produtos e serviços que possam ser n.2

civos à aaúde , sendo vedada a de medicamentos, formas de tratame!!

to de saúde, tabaco e agrotóxic«,?s. 11

T

Aditar ao item XI, do § 12, do Art. 256 do Projeto de
fina1, a expressão:

= TIXTO/~U'T1FIÇ.\Çi.O_--- --,

EMENDA 2P01282-5
AUTOIl-------- --.

PDEPUTADO NOEL DE CARVllLHO

to no ãmbr to estadual como no âmbi t o municipal.. "i

os.

E notá ria a incongruência hoje e)(iste~n~te~,na nomeação dos

Ministl'os do Tribunal de Contas d~a União, Conselt'1el:tos dos Tribunais

de Contas dos Estados e Juízes dos Tribunais de corrtas dos MunIcípi-

tadoria ou morte de seus ti tu) ares.

§ 5º - as normas aqui exprssas deverão ser respeitadas tao':"

indicados pelos Chefes do Poder E.xec~tivof vão na maior!

a das vezes jul gar as contas daquel es que os nomearam.

§ 4º _ o mandato do eJ eito ,será de cinco anos 1 podendo

mesmo candIdatar-se à reel e i ção ,

§ 6º _ Essas disposições começarão a ser apJ icadas na meeli

da em que surgirem vagas nesses t r rbuna í s , em deco~rência de ap~se~



do Cabral., suprimiu nos~ê9U"nd~ substitutivo a proibiçãô de proP,2

ganda de remédios, tratamentos de saúde, produtos de tabaco, agrotó

xicos e bebidas alcóolicas que constavam do substitutivo anterior ..

Tal providencia abriu uma lacuna indesculpável no projgto, que

ficou com uma formulação vaga no dd.sposatdvo citado, não correspoA

dente à delíberação das ~missões Temáticas que trataram dos Capíty

los da COmunicação e da Saúde, nem a do plenário da mbmissão de Si~

tematização ..

Em plenário serão expostas as razões que condenam e recomendam

a proibição da propaganda dos produtos e serviços citados ..

PLENÃRIO

=------------- TtXTO/~U51"IFIC...çio_--'--_- _,

INCUJA-SE, cano § 59 do ar-t , 79, o segw.nte dísposdtavo:

Art. 79 - •••

r
59 - Os ddr'ea-tos socdeaa expressos nesta Const.rtudcâc r.

excluem aqueles já assegurados aos trabalhadores pe~s le~s em vigor.

JUSTIDCACÃO

EMENDA 2P012~,~---=-3=--=---__---'J r:rp'D'T""o~fl DEPUTADO NOEL DE CARVALHO . c.....!" _J
PLII:M..1I10/COllISSiO/BUJcOllISsio '-,

Ainda que a futura Constituição não consagre. avanços sigrufica

tivos no campo dos dared'tcs sccaafs , é importante que, pelo nenos , não retroceda,

mantendo .Integrehrerrta as conquastas alcançadas pelos trabaJ..hadores ao longo de

penosas lutas sãndaceãs e par'Larrerrtarea ,

3U5TIFICAC~O

aeguinte redação:

-lI - Os direi1:os do usuário e sua par1:icipação na fiscaliz.@.

ção das concessões .."

Dá neve redação inciso 11 do Ar1: .. 204. que passará a 'ter a
o novo texto constitucional, portanto, não pode :frust:rar as ca

rradas aseaãerceõas da populacâo, sabidamente najOr'itárJ.as, revogando dfre.rtoa ad

qturidos, COlI'O - par exemplo - as aposentadorias especiais para deternu.nadas cat~

gorias profa.ssaonaas ou a jornada de trabaJ.ho reduzid~.

A manutenção dos direitos já assegurados na legislação em vâgcr

evateré a necessidade da elaboração de dezenas ou centenas de leis ordi.nárias ou

IIeSIID ccepjenerrtares,

~ Cànsti tuinte AMAURY MUnER

2P01286-8
---------,

PLENÁRIO'

U. dos direi 'tos funda.en1:ais dos usuários é o de fiscalizar a

fixação das 1:ari f ae , 1:arefa hoje decidida apenas pelo Estado e p,g

los concessionários .. Urge assegurar e eatiaulor a par'ticipação dos

uauários na fixação das 'tarifas ..

r

PLENÁRIO

Constituinte NOFL DE Cl'RVALRO

EMENDA
tJ

i=------------- Tu1"o/~unlflc:...çio,_-_--_-_-_----

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no artigo 22, o Inc i so IV, renumerando os demais:

EMENDA

~ "'IV - A Floresta Amazônica, o Pantanal Matrogrossense,

Serra do Mar e a Mata Atlântica e a Zona Costeira' •

DISPOSITIVO EMENOADO: Parágrafo único do art. 209 3USTIFICAÇÃO

Dê-se nova redação ao Parágrafo único do art. 209:

Parágrafo único - A lei regulamentará os pr~ncípios básicos
dos meios de transporte mencaonados neste artigo, podendo craar

Fundo Nacional de Transportes Urbanos. des t mado a subsidi~r as t2.

rifas, custeado por ad í cacnaL sobre a taxa rodoviária nacaonaI (ún!
cal .

JUSTIFICAÇÃO

o subsídio ao transporte coletivo urbano é uma prática uni

versai, já adotada, inclusive, no Brasil, com o Vale Transporte ..~
Por uma questão de justiça, fiscal, esse subs Id.í o deveri~ ser

suportado apenas pelos proprietários de veículos automotores, e não
por toda socaedade . f;.

A Assembléia Nacional const i tuinte já demonstrou sua preocu

pação com esses bens ao declará-los, no § 49 do art. 262, "patr~mõ

nio nacional" t revelando aguda compreensão de seu s Lqru,ficado para
~ a preservação da eco l oqa a do Brasil.

A nosso ver, não basta considerá-los "pa t r rmôn í c nacaona l I

e condici~nar sua exploração à conservação de seus recursos naturais
e de seu meao ambiente.

Hoje em dia, o Cód~go Florestal e a lei que d í sc íp l ana a d..!:,

fesa ~o meio ambiente já definem t ais bens como pa~~imônlo púb l rco ,
condrcã onando sua utilização à aut or azação dos órgãos competentes.

Tal co~ceit~ação tem se revelado Lnsuf'Lc i.ente para sua def.!:.

sa.. Assis-timos': 'h~je, ~ rápida destruação deste patr Imôru o nacaonat ,

fato denunciado druturnamente pela Imprensa e pela Telev~são. ~ ~opi

r"!ião pública-tem se mobil~zado, criando assoe.i ações .des t í nadas a d~

fender esse patr amôn í o , tais "como a S.O~S. Mata Atlântica, S.O.S.
Pantanal e a Sociedade de Defesa e Oesenvolvimento da Amazônia.

Há um consenso nacional sobre a imperiosa necessidade de e~

tancar a des t rui ção destes bens - a Mata Atlântlca está reduzida a
apenas 5% de sua área original, os desmatamentos c r ímmosos da Mata
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Amazônica são detectados pelos satélites, o Pantanal está sendo r~

pidamente liquidado, sem rios estão sendo assoreados e sua riquíssi
ma forma está em processo de rápida extinção. A Zona Costeira é h.Q.
je presa da especulação lmoblllárla pondo em risco esse valioso p.!!.
trimônio.

Só assim consequiremos obstar a SUB crí.mmose dest ruação ,
A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal Matogro~

sense e a Zona Costeira constituem um inalienável pat r raõní o da pr!::,

sente e das futuras gerações.
Colocá-los sob a proteção da União é a única maneira de pr.!:.

servá-los I não comprometendo o futuro do País.
Urge definir esse patrimônio camo bem da uruso , o que toro!.

rã sua tutela mais eficaz, possibili tando sua defesa pela ProcuradE.
ria Geral da União, pelo Ministério Público Federal e até mesmo p~

J.~_!,olic'l.a federal.

a1J.nenta o êxodo rural e engravida as cidades, agiganta-se o fenôneno da concen

tração da -ter'r'a em poucas mãos, liI\ll.tas delas estrangeiras. Assam, é imperioso qu

se fixem normas ordinárias pera ocredgír- essas perigosas deformações. A proposta

condensa , apenas, a preocupação do legislador em ccerctsr- abusos ã permanente le

são dos direitos indivJ.C1uaJ.s. Sem fixar parârretros específicos para cooq:>elir a

propriedade privada a exercer integrelmente a função social que lhe cabe, o prin
cíP10 constitucional expressa a intenção de rerreter ã lei ordinária a forma pela

qual ela será utilizada e 1J.rn.itada.

]

o= TUTO/JUtTJ'ICAçio -,

A.crescente-se o seguinte art:Lgo ao Ato das Disposicões

Constitucionais Gerais e Transitórias:

Art - são federalizados os estabelecmentos de ensino

superior mant1dos com recurSos originários dos Estados e dos Munl
cípios'O

EMENDA 2P(j1288·~4=-----__
t'OSWIILDO TREVISAN """

PLENÁRIO

I'I.IIÚ1JlO/UlllJnlD/.WlCOllJuio, ....

IEMENDA 2P01287·6-I - a.U'fu.,- --,

(!l CONSTITUINTE _PMAURY MtlLLER

Dt-SE ao parãgrefo 38, do art. 69, do Tftulo lI, capftulo I (Dos di

reitos individuais e coletivos), do Projeto da Comissão de Sastematjsecâo, a se

guinte redação:

Art 69 -

38 - A prcpruedade privada é protegida pelo Estada, cabenda à lei

dismplinar seu uso e linu:tes. O exercício do direito de propriedade subordma-se

ao bem-estar social, â conservação dos r'eCUl'SOS naturais e ã proteção do meio am

biente. A lei estabelecerá o prooadirrerrro para desapropriação IXJI' necessidade ou

utilidade pública ou por arrterease social, medaarrte prévia e justa indenização.

Dn caso de perigo iminênte, as autoridades poderão usar propriedade particular, a

segurada ao proprietário inclenização ulterior, se houver' dano decor'rerrte desse u-

JUSTIFICATIVA

Alguns Estados e Munlcipios mantêm estabelecimentos de

ensino superior, e até mesmo Universidades, para atender às necessi

dades intelectuais da população. :E: medida do maas alto sentido S001

a.L e que a j uda a promover uma qualif1cação profissional muito impor
tante para o õesenvoj,vimento de nosso PaIs. Contudo, ocorre que os

custos de manutenção têm se xeve.Lado bastante elevados e, em conee

quência, tem ocorrido, em alguns desses estebej.ecament.os , ou uma

queda do padrão de ensino ou ôeãacãêncxas nas J.nstalacões e equipa

mentos.

50.

JUSTIITCAÇÃO

Não há cano negar que a proteção estatal à proprieda

de privada não pode excltllI' a fixação, através da lei ordinât"ia, de normas explÍ

citas que coibam abusos é evrtem que os prÚprios direitos indivl.duais ou coãetavo

sejam atropelados. O legislador sabeI'á, por certo, operacíona'tâzeo, etrevés da

legislação <mli.nãria, necanisnos e dnstrumerrtos que ernprestemà propriedade umcu

nho eminentemente social, Sem ferir> ou lesar> direitos consrdtuotonejnente assegu

dos. O que não é adnusS:Lve1 é que a posse, o d~o e o uso da propriedade con

duZamã excessiva ccncerrrrecâo do solo urbano ou da terra em poucas mãos, gerando

conflitos sociais de dimensões perigosas. O solo urbano e o wvel rural não p0

dem constituir, pois, IIJ:lnopÕlio de alguns ou instruIrento de especulação. As ci~

des estão inchadas e doentes. Th1 sua fímbria vegetam, em condições Infr'a-humanas

populaçÕes inteiras, às quais o poder pÚblico, dnvarueve'lrrerrte ã mingua de recur-.
'v

sos financeiros, não tem ooncüçães ~ prcpcrcaonar- serviços básicos compatíve~

cem suas necessidades mais elementares. Some-se a esse fator adverso a ampossahí,

lidade do nercedc de trabalho absorver- os crescentes contingentes de não-de-obra

de baixa qualrlica9ão e -tec-se-â a exata medida da tragédia que hoje enluta e in-
c

viab~ a vida urbana, Nos campos - de onde deveriam f?-uir os al.amerrtoa que es

casseiam ã m:sa da esmagadora m:uo;~a~ o quadro não é diferente. Ao tempo em que

cresce assustadozenerrte a pobreza explÍcita de pequenos propI'J.etârios, meeiros,

parceleiros, assa1aJ:'iados rurais e bÓias-frias, que fonnam a massa deserdada que

EMENDA
ê'

PLENMlIO

rrr-------------TEllTO/~USTI"C."çio ---,

Acrescente-se ao art. 234 do Projeto de Constituição o

seguinte parágrafo:

"êz-t , 234 ..... 'O ••••••••••••• 'O ••••••••••• 'O ••

§ 42 A Lea, dJ.sporá sobre o emprego de tera

pias alternativas ou não ccnvencLcnaa.a na assistência à
saúde e estimulará sua pesgu~sa e divulgação ..11 '

JUSTIFICAÇÃO

Nos últimos anos, a cd.êncae formal tem pz'oqr-eeaa.vamentie

adentrado em áreas do conhecimento que antes lhe eram estranhas,con.§

t at.endo , pesquisando e reallz~ndo experimentos em relação a fenôme

nOB físicos aande não perfeanamerrt e eguacionado5 pelo conhecamerrto

científico convencional.



Nesse novo e amplo campo de fenômenos _estudados, r-eeeej,

tam, pela sua importância, os relativos a métodos aaeerneeavoe e não

convencionais de tratamento de saúde. Dentre os prnmeLroe , podemos

mencionar a homeopatia, a acupuntura, a cromoterapia, o toque; ,den

tre os segundos, temos todos os métodos que se a.naexem no campo da

paranormalidade, vinculados a potencialidades energéticas, anímicas,

medianímicas e outras afins.

Não pode a Carta ignorar esse vasto campo terapêutico que se

descortina ao homem de ho je , e do qual um grande número de bras~lei

ros tem-se beneficiado e continua a se beneficiar.

Art. 87 - ....•....• "••.••••
§10 _ .

-~ indicados pelo Presidento da República,
com a aprovação do Senado federal.

II -~ dentre os Auditores indicados pelo Tribu
nal em lista tríplicea, "alternadamente, segUn
do os critérios de antiguidade e de mereci
mento;

~, com mandato de seis anos, nllo renová"';l.

~-OAT/I~

t til 01lB8

ao art. 13 do Ato -das Disposiçíles
Transit6rias do Projeto de Consti_

de Sistematização, um paragráfo com

OSVALDO COELHO

Acrescentar
Constitucionais Gerais-e
tuação nA" da Ccmas são

a seguinte redação:

Emenda Aditiva:

JUSTIFICATIVA: Visa a presente proposta possibilitar Ull8
melhor divisão dos cargos no Tribunal de Contãs" da UniUo, pois ClI1lO

está no texto da Sistematização impossível seria fazêr ell pessoas
físicas, uma operação matemática que encontrasse um terço,. sem sa
crifícios,

PLENARIO

r.r---------~---TEXTO/Jll'TI'ICAÇÃO-------_--- _

EMENDA
l:J

rr"'PiPAIITIOOU

PFL/SE

da Comissão

PU:N""10/ÇOI.lI',io/IUIlCOMlllllio----------,

Acrescente-se o i tem ao art. 113 do Projeto
de Sistematização,. nos segUJ.ntes termos:

Devem, portanto, essas atividades, tanto quanto as re

lativas às práticas da medicina copvencional, ser tuteladas pela Ca.!:
ta e disciplinacãs pela lei, Já que somente ass~m asseguraremos sua

realização com a seriedade, cautela, idoneidade e segurança devidos

ao cidadão, dn.apondo a lei, ancãuaave , sobre quais práticas devem

ser obrigatoriamente gratuitas e permanentemente fiscalizadas por

órgão público próprJ.o.

As leis existem para dd.sodpã ana'r fatos e atos e, na me

dida em que se omitirem no legítimo xeccnhecamerrto e adequado d~sc.i

plinamento destes, colaboram para aumentar o vasto campo da clandes

tinidade de prát~cas de todo Jaez, do charlatanismo e da supersti

ção popular, alimentando o obscurantismo e impedindo, de outra par

te, o ~mprescind:Lvel avanço da ciência em áreas nas quais esta ain

da está dando os

f:J PLENÁRIO
r.r TUTO/~V'TlfICAÇio-------------_,

EMENDA 2P012~º-6
I:J DEPUTADO MESSIAS GOIS ----==------------..,

Art. 113 - .•..................••

XI - Os Ministros dos Tribunais Superiores e os
Desembargadores dos Tribunais Estaduais ao fum

de doze anos de exercicio como Ministro ou

Desembargador serão compulsoriamente aposen
tados com vencimentos integrais, salvo se an

tes completar setenta anos de idade.

n§5_ Durante o prazo de dez anns ,

contados da data de promulgação desta
Constituição, os recursos de que trata
o art. 245 e seus paragráfas serão des

tinados, em um percentual nunca inferior

a cinqOenta por cento, na manutenção e
desenvolvimento dos programas de alfabeti
zação e do ensino de primeiro e segundo
graus" •

JUSTIFICATIVA: - Mister se faz um maior rodízio np preerr
chimento das vagas dos Tribunais Superiores e dos Tribunais dos E.§.
tados, proporcionando-se uma maior oportunidade a outros maqas t r a

dos asumirem uma entr€'ncia superior, bem como se propiciar uma r!
novação dos decasõrtos das Cortes de Justiça com os estudos que s~

~ rão desenvolvidos pelo~ novos int~grant~~

/'

./

EMENDA 2P012~1--,-4,--- ------,
l:J DEPUTAOO MESSIAS GOIS

I
rr-Pi'AI\TIDOUPFLlSE

JUS T I F I C A T I'y A

o Brasil necessita priorizar, ao menos tem _
porariamente , o seu ensino fundamental •

Os alarmantes índices de anal fabetisrno e· de
evasão esCõlai ,-nas: primeirâs-sérIes--dõ r:nsinô- de· prImeiro

grau, indicam a extrema necessidade de concentrar recursos e
. atençíles no ensino básico.

Por um vício 'de no'ssa formação hist6rica, têm-se'
voltado os Governos, nos seus diversos níveis, demasiadamente
para o ensino universitário.

o. Brasil ainda

financeiros

PLENARlo/cOMISSiO/SI.l.CO"'IUio---------,

= T[XTO/~Unl'lc"çÃO-------------_,

Os itens I e II do § 10 do art. 87 do Projeto da Comissão

de Sistematização passam a vigorar com a seguinte redação:

Pr.:cisamos conscientizar-nos de que
não pode dispender 70% ou mais de seus recursos
des t ínados à educação, com as Universi'dades.

Reconhecemos que o ensino universitário é importan
te para a nossa maior independência cuí turar e tecnologia, e
despesas.
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Nc entanto, uma década de atenção t. mais eficaz

alfabetização e à formação de uma cultura básica ,pfimáI:ra mesmo,

deve agora ser instaurada ..

r

"Dos impostos arrecadados pela Unlão, serão deduzidas as des
pesas decorrentes da Adminlstração Tributária J que não poderão , em
qualquer hipótese, ultrapassar a 2% (dois por cento) do montante da
arrrecadação desses impostos, antes de efetuada a partilh-a prevista

neste art~_g~~I~._

DEPUTADO MUSSA DEMES

= TIXTO/~lISTlfleAç,io------_-------,

OSVALOO COELHO

PLENÁRIO
=----- TUTD/JU5TlftCAÇio --,

EMENOA ADITIVA

EMENDA
l!J

2P012~?~-7,---- -,

Acrescentar ao art. 246 dO Projeto de Cons

tuição "A", dOa Comissão de Sístematlzação, um paragráfo com
é seguinte redação:

n § 3º- As uni versidádes federais pro
vide~ciarão a interlorlzação do ensãno su
perior , devendo manter umdade s de ensino

nos Municípios considerados pólos de desen

volvimento regional"-.

JUSTIFICATIVA

Por uma distorção provocada pela ultrapassada
crença de que o ensino urüverea t ãr Lo se destina à elite urJiana
das capitais t as universidades brasileiras .concentram-se nes

sas capitais, e se desvincularam, por desconhecimento e falta
de interesse, da realidade cultural do" interior dos Estados onde
estão situadas.

r

Artigo ~ das disposições transitónas - S U P R I M R

O Art. que se pretende suprimir faz referência ao

exercicio de uma policia fiscal.

Atualmente o Agente Fiscal possui a faculdade de r~

quisi tar força poll.cial federal, estadual ou municipal, para lhe
garantir o desempenho de suas atribuições, como ríi spõe a Lei nS!
4.502 de 30 de novembro de 1964, em pleno vigor.

Por outro lado o Poder Público, se assim o entender,

poderá através da legislação ordinária, crLar uma Polícia Fiscal
no âmbi to do Ministério da Fazenda.

Como se vê, mani festamente desnecessário o artigo

3B_

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 188 o seguinte parágrafo:

§ 12 Para efeito de cé Icul ç da entrega a ser efetuada de aco!,
do com o previsto neste artigo, excluir-se-à parcela da arrecadação
do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, pertencente a
Estados, Distrito Federal e MunlciplOS, nos termos do disposto nos
artigos 186! I e 187, I;

§ 2º A nenhuma unidade federada poderá, s~r destinada parcela

superior a 20% (vinte por cento) do montante a que se refere o incl

rv - Hum inteiro e cinco décimos por cento ao Fundo para Com

pensação por Exportações, destinado aos Estado,s e ao DIstrito Fede
ral, proporc.i.onalmente ao valor das respectivas exportações de pr.2,
dutos industrializados.

DEPUTADO MUSSA DEMES

Altera a redação do artigo 188.

Art. 188. Do produto da arrecadação dos impostos de sua compe
tência, bem como da contribuição para o Fundo de Investimento Social
FINS~OCIAL, a União entregará:

- -16,5% (dezesseis e meio por cento) ao Fundo de participa
ção dos Estados, do Distrito Federal e Ter r a t dr í os ;

II - 17 ,5% (dezessete e meio por cento) ao Fundo de Participa

ção dos Municípios;

UI - Dois e meio por cento, para aplicação em programas de fi
nanciamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro
-Oeste, através de suas instituições financeiras of i c.í a í s , de acor

do com os planos regionais de desenvolvimento, na forma que a lei
es t.abel-ecer ,

PLENÁRIO

r

=-------------TIXTO/~lISTlfleAç,io------- -,

r.r-------- PLr:JrlAIlIO/eolllssio/IUICONIUÃo -,

2P012~,1·-,,-9~ ----,
DEPUTAOO BENITO GAMA

Esta situação concorre para o êxodo de mui tos
brasileiros do interior para as capitais; e são justamente aque

les que, por sua formação profissional de nível superior, melhor
poderiam servir as suas cornun!oaoes de origem. -

A interiorização do ensino superior é, portan
to , meta a ser atingida com a maior brevidade possível , a
fim de adequar as universidades ao papel que devem de sempe nhar-,
dentro da moderna concepção de serem elas instrumento a ser _

viço de toda a Nação, e não apenas dos privilegiados que, por

um acidente geográfico ou às custas de enormes sacrifícios,
tem acesso ao ensino superior.

o atual distanciamerrto J quase que o alheia
menta total das universidades brasileiras em relação às co
munidades a que deveriam pertencer decorre da concentração
dos estabelecimentos de ensino nas capitais.

Com isso, as populações interloranas ou são

forçadas a migrar para essas capitais, quando dispõem de
recursos f Lnance arua suficientes, ou ficam privadas bease
tipo de ensino.

PLENÁRID
= TEXTO/JlISTIFleAç,iO----__:........ ,

r.r-------- PLEX""10!CONISSÃo/lulcalillss,io------------.,

EMENDA
tJ

r
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'lc..- -,- -.J

JUSTIFICÃTIVA

2PO 12~ª-=-1=---- ----,
CONSTITUINTE MEIRA FILHO

Art. 196 .•.•.••
I 

II

III -

IV - a vinculação da receita de impostos a órgãos, fundo

ou despesa, ressalvadas a repartição dq produto de arrecadação dos

impostos a que. se 'referem os artlgos 187 e 188, a dest'~nação de

r-ecur-sos para a Manutenção e desenvolvimento do ensino, a destina

ção de recursos para investimentos em transporte urbano, como de

terminado pelo pa:r:ágrafo único do I artiqo 217, bem como a prestacão
de garantias às op~rações de créd1.to por antecipação de ,receita- a

que se refere o ar-taço 194 I parágrafo 69 I Inciso I. ~

~ICATIVA

E Mod~figue-se o artigo 196, Lncaso IV, dando ao meSJT\O a
seguinte redação:

parágrafo ún1.CO - para atiendamentio a responsabilidade dis

posta neste artigo a união aplicará, anualmente, nunca menos de ura
por cento, e os Estados, Distrito Federal e os Municípios, três

por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, ancãusãve

a provenaerrce de transferência, em investimentos de transporte co

letivo urbano, pz-ao.r.í.tiar-í.amerrte no transporte de massa.

PLENARIO

EMENOA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 217 o sequinte parágrafo:

USTIFICATIVA

As a Lt e r açõe's ora propostas visàm à~compatibilizár os novos per
centuais estab'elecido'S parà a repartição -das r ece í tas dá União para

com os Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, de Tal

modo que assegurem os ganhos de receIta para as unidades federadas
já a partir da promulgação da constItuição atingindo sua plenitude
em 1992.

z~

b) os percentuais re Lat avo s ao f.undo de Participação dos Esta

dos, do Distrito Federal e Território e ao Fundo de Par t i cap açân dos

Municípios serão ' elevados de meio ponto percfmtua"r a par t i r do exer

cício financeiro de 1990, inclusive, à razão de meio ponto percen

tual por exercicio, até 1992, quando serão atingidos os percentuais
estabelecidos no artlgo 188, I e rr ,

r

r;T-------------T[l(TO/~UnIFle..çÃO _,

EMENDA
!TI

fluxo de

Municí

ar recada

,z~

prevê-se a par t Icrpação de Estados, Distrito Fede

no produto da arrecadação oos- Impostos que a União

rle sua competência. t r ibutária residual, o que tor

o item II do art. 186.

Finalmente,

ral e Municípios

insti tuir no uso

na desnecessário

Outro ponto positivo da proposta é que ela assegura um
caixa mais equilibrado para os Estados, Distrito Federal e

pios, na medida em que ameniza os picos e vales próprios da

ção do imposto de renda.

O sistema ora proposto apresenta ainda a vantagem de possibii!

tar a criação de um fundO destinado para compensação pelas exporta
ções, assegurando a imunidade nas exportações de produtos manufatu

rados.

50 IV deste artigo, devendo o eventual excedente ser distribuído en
tre os demais par t Icãpant.es , mantido, em relação a estes, o cr i térIo
de partilha ali estabelecido.

§ 32 Os Estados entreqarão aos respectivos Municípios vinte

cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso IV
deste artigo, observados os cri tér\fos estabelecidos no -ar t Lqu 187,

parágra fo único.

§ 49 O dí spos tcs neste artigo \aplica-se também ao produto da a.!.
recadação dos impostos que a União instituir no exerclcio da compe

t/lncia que lhe e atribuída pelo art~go 174.

,
\

Com vistas a conferir maior flex\i.bilidade ao sistema de partic,!

pação na arrecadação tributária feder~l, propõe-se que todos os im

postos da União sejam partilhados com\05 Estados, o Distrito Federal

e os Municípios.

Os atuais Fundos de participação Iseriam mantidos, garantido-se,

ainda, a t rans rerênc Ia de recursos tributários para aplicação em pr.!!.
gramas de financiamento ao s~etot pronut ãvc das ~Regiõe$ Norte, Norde~

te e Centro-Oeste, através de suas ins~ituições financeiras oficiais,

de acordo com os planos regionais de deé.~nvolvimento, na forma que
a lei estabelecer.

Dessa forma, a participação dos Estados, Distrito Federal e Mu

nicípios na receita tributária da União ficaria a salvo de eventuais
oscilações negativas na arrecadação do imposto de renda ou do impos
to sobre produtos industrializados, que poderiam ser compensadas pe

lo bom desempenho de outros tributos federais, como, por exemplo, do

imposto sobre operações de crédito, cãmbio e seguro, ou relativas a
títulos ou valores mobiliários, do imposto sobre grandes fortunas, e

do imposto sobre ganhos de capitaL \

r
DEPUTADO MUSSA DEMES

PLENARI0

=------------_TJXTO/JuSTIFle.-,çÃO --,

-,

o -aceletado processo de u;ban;'zação vez-Lf'a.cado nos Ii.Ltiamos

30 anos elevou d~ 1/3 para 2/3 a populacão urbana do Pais, com espe

caaã concentraçã6 nas grandes e médias ~J.dades. Em conseq~ênc~a,te;
, aado constante o .aumerrto da mancha urbana - perifer~z~ção - distâ,!!

ciando cada vez maâ.s o habitante urbano de baixa renda dos princl

paa.s ~ocais de emprego e dos equipamentos urbanos e comunitários .A~

sim é que os tr~s?ortes coletiv~s?urbanos constituem_ um servaçc p§.
b Laoo eesenco.aj -ao s moradores das cidades I e mesmo .UM dever do Esta

~, poa.s aos transportes coletivos pesa a responsabilidade de aten

der cerca de 75% das viagens motioz-i.aadaa nas cnrandea e médias ec.to-

~ merações. Finalmente, merece destacar "o"fato de que~o usuário típ~

co do transport~ co_letivo urbano é_c!e"b"a~xa renda e, logo, cativo e

~ dependente deatie- servlço para ter acesso ao trabalho e _à própria

subsJ.stência.

2P012~1.~-3~ ~

Altera as alíneas "ali e "bll e supr-Ime a alínea "C" do inciso II
do artigo 13 das Disposições Transi tÓJias.

Art. 13

a) a partir da promulgação da Constituição, aplicar-se-ão, res
pectivamente, os percentuais de quinze por cento e dezesseis por cen

to, calculados sobre'; produto da- arrecadação líquida dos lmpostos~

de competência da União e da contribuição para o Fundo de Investime.':'.
to Social - FINSDCIAL, bem como mantidos os atuer e critérios de ra
teio até a entrada "em vigor da lei ccmpjementar a que se refere
artigo 190, inciso 11.

EMENDA
I!J
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EMENDA 2P012~~,~·OL.._-------,1 r:r;:'M"D'B"'-
[TI ConstJ.tuínte CARLOS SANT'ANNA . ~

PUIli.1l10/cOllISSlo/IUICClllllio-- ---,

= Tr:XTO/~uSTI'tCAÇio, .,

Dê-se ao art. 90 da Seção I, do Capítulo lI, do Título IV do Pro

jet.c de Constituição da Comissão de Sl.stematizac;ão a seguinte red.ê.

ção:

=-------------TlXTO/~ulTl.ltltQio'--------- ~

Inclua-se. onde couber, no capítulo III do título VIII - DA ORDEM
SOCIAL.

= TUTf)/dUSTlrltAçil) -,

JUSTIFICATIVA
§ 12 Esta expressão LncLua, a preservação e o d~

senvolvimento da lingua e dos estilos de vida formadores da reali
dade nae rooaa •

Povo Sem cultura não chega a ser nação; nação que não preserva

sua cuLtiuz-a encaml.nha-se à desagregação espiritual, mais grave do

que a decomposição física.

Proteger a cultura e os bens que lhe são atributos. agregar-lhe.

continuamente, os novos valores que a história e a vaee vão gerando

na matriz nacional, ea.e o papel a deeempenha'r pelos que se p't'eocupam

com o ~~~_e!" terra, a nação e a pátria.

JUSTI1?ICJ\TIVA

(DA CULTURA)

Art. - Compete ao Poder PúblJ.co garantir a libe~

dade da expressão criadora dos valores da pessoa e a participação

nos bens de cultura, J..ndispensáveis à identidade nacional na diver

sidade da mi:3:nl.festação pez-t acm.ez- e universal de todos os cidadãos.

I - o acesso aos bens da cultura na integrid-ª.
de de suas manifestações;

II - a sua livre produção, cdecuaeçêo e expo-
sição a toda a coletividade;

111 - a preservação de todas as modalidades de

expressão dos bens de cultura socialmente relevantes, bem como a m~

mária nacionaI ~

Art a - O Poder Púbiico proporcionará cendaçêes

de preservação da ambiência dos bens da cUltura, visando a garan

tir:

Art. - Para o cumprimento do disposto no artigo

anterior, o Poder Público assegurará:

11 - o inventário sistemático desses bens ref~

renciais da identidade nacional.

Parágrafo únl.co. são bens de cultura os de naturs

za material ou l.material, individuais ou coletivos, portadores de
referência à memória nacional, incluindo-se os documentos, . obras,

locais, modos de fazer de valor histórico e artístico, as paisagens

naturais significa'tivas e os acervos arqueológicos.

§ 22 - É reconhecido o concurso de todos os gru-

pos historicamente constitutivos da formação do País, na sua parti

capaçâo 19ualitária e pluralística para a expressão da cultura bra
sile1ra.

I - o acautelamento de sua forma significati-

va, incluindo, entre outras meda.das , o tombamento e a obr1.gação

de restaurar;

'LlMAII10/CQ1I1Sslo/.U.CD~IUio- .......,

PLENÁRIO DA A.N.C.

Dê-se ao aJ:ta 234 da Seção r, do Capítulo II , do Título VIII do PrQ

jeto de Const2tu1ção da Comissão de Sistematização a seguinte reda

ção:

Art a 234 - As ações e serviços de saúde são de natureza públ.i

§12 - Cabe ao Poder PúblJ.co a regulamentação, promover a

execução e o controle das ações e serviços- de saúde.

§2 2 - A assistênc1a à saúde é La.vr-e à anaca.atdva pcaveda ,

que poderá par-tdc.rpa-r de forma complementar do S1stema énacc de saú

de. mediante contreauo ou ccnvênao , tendo preferência, para este fim,

as en't.a.dadea fJ.lantrópJ.cas e sem fins lucrativos. •

§ 32 - t v.edada a dest1naçào de recursos públicos orçamen

tár1.os para dnves t ament;c em ~ns't:1.tuições pravadas de saúde com fins

tucreeavos ,

§4 2 - É vedada a participação no SLstema lãcional Úu.co

de Saúde de empresas e cepatais de procedência eserenqeara , salvo

nos casos previstos em Le a , ~

§5 2 - A Lea, disporá sobre as condJ.ções -e os 'requâ aa.tica

que facJ.litem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas pa

ra f~ns de transplante e pesquisa, bem como acbz-e as condições rela

ta.vas a doação, coleta e processamento de sangue e aaua derivados ps.

t-a fJ.ns de transfusão com segurança e sem m.acc , para o receptor, - de

transm1ssão de quaJ.quer doença,- vedado todo o tipo de comerciaJ.iza
ção ,

o nosso povo tnanifestou sempre o õeee jc de eleger o seu gove~

nante supremo, mormente agora, após mais de duas décadas de z-eqame

autoritário a

ca.

Art. 90. O aaseeme de Governo é Presidenc~al.1.sta.

O Presidente da Repúb'La.ca é o Chefe de Estado, o Ch.!t

fe do Gove-rno e o Comandandante Supremo das Forças Annadas, compe

tJ.ndo-lhe, entre outras, a atribuição de compor o governo, nomeando

e exonerando, livremente, os MinJ.stros de Estado.

A Répúbll.ca brasl.leira tem tradição pt-ee a.denca.aLa.atre , A únaca

exper-Lêncaa parlamentarista durou pouco, e fol. desaprovada por mais

de quatro quintos do eleitorado a

r

JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa adequar O Projeto de' ccnst.Ltiuaçâc da C,g

m1ssão de S2stemat~""-ção às conclusões da 8ft Conferência Nacional de

Saúde.
'I.UÁlIlD/COWISSiI)/IUICOIlINio----------.,

PLENAAIO DA A.N.C.

=---------- TIl:-llTo/JlllTlP1CAQÃD -,

Dê-se ao art , 9S da Seção 11, do capítulo 11, do Título IV do Pt'oj§.

to de Consti t.ua.ção da Comissão de Sistematização a seguinte redação:.
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PL[N.tRIO/CONISsio/SUICOMISlio' ,

JUSTIFICATIVA

C::.1?/.Zc>S

UmN{J~t ~.uhL-

Letra C - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políti
cos, inclusive suas fu'rlações, das entidades sindicais e das instl
tuições de educação e assistência soclal, sem fins lucrativos, e;
suas funções especificas e obedecidos os requisitos da Lei comple
mentar. -

...............................................~ .

De-se a Letra "C" do Artigo 178, a seg..linte redação:

Artigo 178

o nosso povo mana fe s t.cu sempre o deae jo de eleger o seu gover

nante supremo, mormente agora, após mais de duas décadas de 'reqame

autoÉtário.

1 - A redação, proposta assegura a ionunidade tributária das
entidades que enumera ,conforme o objetivo da norma, ou seja. não
·sujeitá-Ias a pressão tributária e ao arbítrio do fisco, enquanto
no desempenho de suas funções específicas.

=-------------TUTO/~USTI'IC.o;io-------------___;

EMENDA 2P01303-1l: DEPUTADO JOSE MARIA EYMA~"~"~~------------'

Art. 95. Compete pxavet Ivement;e ao Presidente da Repú-

ad referendum do Congresso Nacional;

XII - declarar guerra, depene de au'co'ra.aado pelo Congresso

xecacna'í , ou, sem pr-évae autorização deste, no caso de agressão es

trangeira ocorrJ.da no J.nterva lo das sessões legislatJ.vas;

XIII - fazer a paz, ad referendum do Congresso Nacional ou

depoa.a de por este eut.ora.eedo r

XIV - au~orJ.zar, nos casos preva.st.os em Lea, complementar ,

que forças estrangeiras ou va.ncuLadae a organismos internacionaJ.s

t;ansitem pelo tie'rr-a,tórJ.o naciona 1 ou nele permaneçam temporariamen.

te;

XV - decr~tar a mobJ.lJ.zaç~o nacional, total ou parcJ.almen.

te;

I - desempenhar as chef.a.e a de Estado e de Govet-no r

II - exercer a da.reçêo eupeeac'r da êõtru.m.atrração Federal;

111 - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os "M1ni§.

tl:'OS do Supremo Tribunal Federal, dos Tribuna1s Superiores e do Tri

bunal de Contas da União, os Chefes de ma.eeâc dap'tomátn.ca de cará

ter permanente, os Governadores de Terrl.tórl.os e do Distrito Fed~

'ral 8, quando õeeemuneõc em lei, outros servadocear

IV - Lna.caerr- o processo legJ.slativo, na forma e nos casos

pz-eva.s t.ca nesta ConstJ.tUl.çâo;

V - eencacnar , promulgar e fazer pub.La.ca'r- as 1e1.5 e expg

dir decretos e regulamentos para a sua fl.el execução;

VI - vetar proJetos de Lea , total ou percaeImerrte , na fOI

ma preva.ece nesta ConstJ.tuição e a moção de censura contra M1.n1S

tros de Estado;

VII- dispor sobre a organização, estruturação, atr1.bu1ções

e funcionamento dos órgãos e entadedee da Administração Federal;

VIII - garantir o ãunca.onamentio regular dos Poderes e das

1nsti!-uições do Estado;

IX - assegurar a Lntianqa.bdLa.dade da ordem constJ.tucional;

X - manter relações com Estados estrangeJ.ros;

XI - celebrar tratados, convenções e atos aneeenecdonaae ,

blica:

XVI - determinar, em s i.euaçêes de crise, meda.daa cone't.at.u-'

caonaLe de defesa do Estado; >

XVII - decretar e executar a J..ntervenção federal;

XVIII - ren:!7ter ao Congresso NacJ.onaJ. mensagem sobre a sitUA

cão do País, por ccaaaâc da abertura da sessão legJ.slatJ.va;

XIX - exezqer o comando supremo das Forças Armadas;

~ XX - praticar atos que visem à conservação da nacJ.ona11d-ª.

~e f brasilei~a;

, -s: • XX! - autC?r.J.~ar .brasJ.leiroq a aceitar pensão, emprego ou

comissão de gove~n::, .estrangeirC?; .

XXII - prestar anualmente ao Congresso jrecaonat , dentro de

sessenta dias após abertura da se.s~ã? Leqaaj.at.Lva , as contas reli!.

tivas ao ano anterior;

> XXIII - conceder· indulto e comutar penas com audiência dos

órgãos institU:Ldos em 1.e1 e nos casos por esta não Mvedados ..

• XXIV - nomear os of~c~a~s-generaisdas Forças Armadas, o

Pliocurador-Geral da República ~ o ~Consultor-Geral da Repúb'í.a.car

XXV - editar õecreco-Lea'; ad referendum do Congresso Naj

cional., nos termos desta conet.atuaçêor

~ - - - ~ XXVI - -autorJ."Zar- que ·se executem, em caráter prov~sório,a!!

tes de aprovados pelo Congresso NecacneL, os atos', "ta-atiedoe ou c.ôn.

'vertç~es intern'a~;ona~is, se a isto o aconselharem os interesses do, ,
País;

2 - Possibilita, por outro lado, o Comando Constitucional,
objetivo da emenda, que sejam tallhém garantidos pela imunidade tr!
buf5ria, outras categorias de sindicatos, que não de trabalhadores,
como por exemplo:

- Mais de quatro mil sind icatos rurais.

- Milhares de sindicatos de pequenas e lIédias empresas.
- Colanias de pescadores.

- Sindicatos de profissionais liberais.

3 - A norma proposta, assegura portanto , a abrangência plena
da imunidade tributária, o que é justo, mas ao mesmo tempo, 'inibe
que 'a mesma transforme-se em forte instrumento de evasão fiscal,

uma vez que não será aplicável a atividades estranhas ....as funções e.!
pecíficas das en":idades-9...ue tutela.

~ ...

XXVII - prover e ex'tLnqua.z- os cargos 'Pt1blicos federa~s;

XXVIII - nomear e exonerar os MinJ.tros de Estado.
~ ~ PLENl.lII0/COIolI"io/.II.COIolI'do ~

Parágrafo úna.cc , são deLeqéivea.e as at.rJ..b~~ções pt-eva.aee a nos

,~,~«:ns ~II, VII, XX, XXIII e XXVIÍ... , .

= ,.r:llTo/~USTIFIC4o;i,O' _,

EMENDA SUBSTITUtIVA

DISPOSITIVO EMç:~O!lDO: Artigo 7,., il)ciso I

JUSTIFICATIVA Dê-se ao in::150 I do Artigo 7º, a segt.linte redação:

- _ A nepúb.í.aca , brasileira tem tradJ.ção pr-es adenc aeLí.s ta , A úmce

exper-Lêncae pe rj.ement.ar-a.s te durou pouco, e fo). desaprovada por mais

"de Mqua·tro quintos do eleitorado.

I - rel,ã';llõ de emprego prote.gida contra a despedida arbitrá

ria nos termos J~da iLei, a qual assegurará, sem prejuízo de outros di
reitos, indenização compensatõr~a:,
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.JUSTIFICATIVA

A redação -proposta, ao mesmo t.enpo q-ie estabelece CO'7lD in.§.

trumento de eonpenaaçãc , para o trabalhador, e1l caso de de:nissão !
motivada, o Inst.ruaento da Lnríerd.zaçãn pecuniária, não limita o uni
vers'J socio16gico de out.ras alternativas destinadas a incentivar a
perrnanê-rc La da relação de e:nprego.

O Comando Constitucional proposto, portanto, não l1mita o
trato da matéria, única e exclusivamente a uma visão mercantilista
de preço. I: mais abrangente, e através da c01Jpreensão da relação de

emprego, Carla fato social, além de fato econômico, permite uma \.!!.
gislação infra-(!onstitucíor'1al máis pertinente para a const.rução da

sociedade sol~d~ria_que todos almejC!mJs

f
"- 6 - A Emenda proposta, permitirá qlJ~-o co~tribuinte, Qmn
do a Fazenda Pública interpretar erroneamente a Lei, fazendo exi

gências absurdas, arbitrárias e ilegais, possa, através do IItllnd~
de segUl;;;Inça preventivo, evitar o auto de infração e a consequeg

te -IIlU!ta , se" base legal.

7 - Por último, é oportuno assinalar, que O mandado de
segurança preventivo, somente será concedido se o Judiciário

julgar que a interpretação d.lda pela Fazenda Pública a determ!
nada norma, não é a interpretação correta d3 Lei.

r.--------------CONSTITllINTE---------:z»:77=:-::c;:r7"==-

PLENARID

EMENDA ADITIVA

ro-r rLlN&1I10/ÇOUISSiO/IUICONISSio----------,

= TtllTO/JUST1FICAÇio ,

EMENDA 2P013q!?---..:-6~ ----,
f: DEPUTADD .JDSE MARIA EYMAEl

PLl/llAIIIO/CONISdo'llIICOUIUlo- __.

r;-r-------------TUTO/~lI'TI'IC"Çi.O- _,

EMENDA 2P013º,~-8
l:J PEPUTADD JDSE MAlHA EYMAEL -'~-----------.) rr;~~"~

W g-''''~
L P2F\\I'íR\O I OvOVXI':J

Emenda Aditiva Adite-se ao Artigo 177, lIais UDI ítem (V)

Adite-se ao Artigo 69 § 49:

Artigo 6"

§ 9 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Conceder-se-á ainda mandado de segurança para previ
nir ilícita sanção fiscal, caracterizada a ameaça,

por lIani festa e errônea interpretação dada pela F~

zenda Pública, à determinada norma.

Artigo 177 ••• é vedado à União, aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios:

Item V - Estabelecer privilégio de natúreza processual p.!!
ra a Fazenda pública etn detrillento do contribui!!

te.

.JUSTIF CA~

1 _ HISTORICO
.L.,!STIFICATIVA

A situação hoje é a seguint-·

1.1 _ Este Princípio Constitucional foi afirmado, por uno!

nimidade, no Substitutivo Final, da S,uqcomissão de Tributos.

, - A Fazenda Pública, i~terpreta de for~a' errônea e

contra o contribuinte (pessoa física ou jurídica) natermí.nàda '

norma.

1.2 - Com a valiosa consultoria do Professor Alcides Jorge

costa, teve a sua redação aprj.morada, e foi incorporado, também por

unanimidade, no Substitutivo Final da Comissão Tellática.

2 - Os Fiscais tem a obriQBcão funcional de seguir a ~

rientação da eutcr.Idede fazendária., e autuam e mJLtalD o contri
buí.nte que está cumpr Lndo a Lei, mas desobedece-ido a determin~

ção ilegal e arbitrária da fisco.

:3 -- 'Caso o cnnt.rdbuírrte 't:ente, através ~dq ~andadJ de s.!:.

gurança, proteger-se contra a ameaça do auto de infração e mul

ta, f;Iorwe está cumprindo a Lei, mas desobedecendo a interpret~

cão errônea e arbitrária da BfJtoridade fiscal, não consegue, POE.
que na Dlaior parte dos casos, o Judiciário entenda-que , face \3

Legislação ConstItucional e Infra constitucio'nal~-~igente,'Ln!::'
cessário g....e antes o contributnte seja agredido pedo fisco, P~

Ia que depois possa õ!fentfer-se.- J

, .• , 1.3 _ ,Igualmente foi mantida, no último Substitutivo do
}:elator, o rerec.íde ~ apreciação da Comissão de SisteMatizaçllo - C!,

bral II.

1.4 - Infelizmente por influência de interesses meramente

f1scalistas e arbitrários, que cofocaa o cãdadão a serviço -no E!.
. I., ! l

,tado, invertendo portanto, a própria função e objetivo do Poder PQ

bIico, a' Comissã~ de Sistemat~za'iã.o, por 47 votos à favor, aprovou,

contra.o V?to do Relator," a Emenda Supressiva, retirando do Texto

Constitucional, este Princípio de isonomia processual entre fisco
f:: ccnt.r íbutrrte , I

2 - QUA"ITD AD MERITD

4 - Ou sej a, o contribuiote mesmo sabendo .que será B,!!

tuado, com certeza absoluta, tem que ficar com as braços cruz~

dos, indefeso. • , .'

Tem que esperar sJr! ferido pela inter~retação ilegal

e abusiva, para só depois d~fe,:der-se.

5 - Esta situação tem levado o fisco, sist~maticamente,

a uma contlnuàda prática de abusós , Int.erpret.aúdo ~ Lei cont~a
a Lei, e 'coagindo o contribuiht~; pela ameaça d~ auto de infr!!,

ção e multa; à 'cumprir de cabeça ba Lxa e espo~i~~o: as suas ex!.
gências arbitrárias.

2.1 - O flríncípio constitucional' prôposto 'constituirá, ~ .1 i " e
g3velmente, f~ndamental conquista do- cidadão, e/ll .sua milenaI;. • ).ut~
contra o arbítrio fiscal JJo Estado. '

I

2.2 - Hoje, o Estado, e;n,termos processu~is, é um gigante
I que tudo pode e que esmaga o contribuinte, apequinado e indefeso.

2.3 - Apenas um' exemplo:

O Estado tem quatro vezes Ilais prazo que o contribui!!,
te para def'ender-se -e dll'ls' vezes mais para recorrer.



2 ..4 - Esta situação de" pt'l"1.Iégio,ochõsa e antidemocrática,
penaliza principalmente, os pequenos contribuintes, pessoas físicas
ou jurídicas, que constttuee a imensa lIaloria.

XVIII - Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço na fOE
ma da Lei, _sendo no mínimo de 30 dias e no máximo de 120 dias.

2.5 - Esta imensa lIaioria de cidadãos e e pequenas empresas
contribüintes, não possuem a estrutura gigântesca de Estado, 0110 te_
os seus procuraaores, os seus consultores, os seus computadores, os
seus recursos do toda a ordem.

Elimina d:J texto o aspecto per t inente a indeniza-sã:J que
instltuto dãvarso do aviso prévio.

é

2.6 - PrinciDalme,te nas periferia,,; das grandes cidades' e
na área rural, transformam_se", estes desallparados contribuintes,

em presas faceis do arbítrio das autoridades fazendárias, através do
iristrunento do privilégio de tratamento processual, hoje assegurado
ao fisco.

2.7 - Com a Emenda proposta, não se pretende reduzir as con
dições prccessuats do Estado ..O que se quer, é que fisco e eont.r í

buinte, tenham igualdade de condiçlles processuais, ao resolverem~
conflitos ..

2 ..8 - Não se pede privilégio para o contribuinte em matéria
processual .. Nega-se apenas ao Estado a manutenção do odioso prlvil!!
gio atual.

via

car

Por outro la10, fixa os limites mínimo e máxim:J do aviso pr!
sendo a graj'Jação de competência da Lei, -a q<Jal poderã estabel!:.
por exemplo:

- até 5 anos - 30 dias.
- mais .de 5 anos até 10 anos - 60 dias ..
- maãs de 10 anos até 15 anos - 90 dias.

- acima de 15 anos - 1?0 dias.

Buscá-se, enfim, tão somente, igualdade de direitos, em m,!
téria processual, entre o Estado e o Cidadão, quer isolado como pe.!
soa física. quer societariamente, como pessoa jurídica.

EMENDA
l!J CONSTITUINTE

=-------------TE:no/~uSTlrlcAçio _''__'_

EMENDA ADITIVA

DISPDSITIVO EMENJAD:J: Artigo 211

Adite-se ap6s a expressãa "Criand;)" a expressão "Inclusive-.'

EMENDÁ' 2P013º~.-,-1,,-- -,---,.J r:rp'M"O"B"~l!J .OEPUTAOO CELSO DOURAOO . . C--.l _J

'EMENO'A 'SUBSTIÍÚTIVA

DISPOSITIVD EM~NDÀDO: Artig.) 7., 'Inciso I

qê-se ao inciso dô Artigo 7º, a sequãnte reda:;ão:

I - rela:;ã~ de emprego protegida ,contra a despedida arbitr!
ria, ns rcrna ~f? condâções q'.le a Lei-estabelecer.

1.U S T I F I C A T I V A

A norma proposta, estabelece o Coma';:b Constitucional de que
a relaçã:J da empreqo , deve ser protegida co-itra a despedida arbitrá
r í,a, mas remete para legisl~;ã,Or'infr~-9onstittJcional0, detalham~'t;
da pr otieção,

Referência - GRUPO DE ENTENnMENTO

r

'A redação proposta dá mais abran~ê~cia a Norma Constltucion.l,

una vez que não limita, a atividade de promover e divulgar o tUTis=to,
B pura e simples cria:rã::J de incentivos.

Efetiva'TIente, é muãt;o maãs vasto o universo de alternativas
para a açãa do Poder .P~blico no apoio aa 'tueãs-ro ..

COJtST1TUHt'~I._--'-------"------]

t+6'i~:'

l:PJ'AlITIOO~

P M D. B

PLENIIRIO
1":T__..:..,.---'- TEllTO/~U5TI',C.çiO-------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 7. - In=iso XVIII

Dê-se ao inciso XVIII d:J Artigo 7º-, a seguinte redação:

PLII:NAlIIO/COIlIUiO/.IJICOlllSsio -'-'----.,

= ·TUTo/~LlSTlrlc.Cio, '_ __,

g,MJ.NDA SUBSTITUTIVll.
OISPDSITIVO EMENOADO: Artigo 7., inciso,

Dê-se ao inciso I do art.. 72, á seguinte redação:

"relação de emprego, protegida contra despedida arbitrária,
nos term:Js da Lei, q.ie assegurará, sem prejuízo de outros direitos,

indenizaçilo compensatória, proporcional ao telTl;lo de s~~viço, com m,!
joração quando a despedãda ocorrar -nos , dois primeiT~s anos da vigê!!.
cia do ::ontrato de trabalho"
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JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

cOinci-1

n Artigo 59 -Os mandatos dos sucessores dos atuais
Presidente da República, Governadores, Vice-Go _
vernadores , Prereitos , Vice-Prefe!tos e Verea
dores terminarão ell 31 de janeiro de 1995, co.
as posses dos eleitos."

.JUSTIFICATIVA

Essa emenda pretende proporcionar, a partir de 1995, a
dêncfa !lera1 ,!e_llandato".

'l,ldNID/cDlllSI.i:D/IUIClDlIlllio-- --,

Assim senda, o COllS,dlJ Constitucional p:roposto, permite qJe

através de lei, acordo ou convenção coletiva, sejam estabelecidos
patamares, inclusive, substancialmente superiores ao valor fixado
pela Comissão de Sistemati~aç~o.

Referência - Grupo de EntendImento

Estabelece uma r-enuner-açãn míni.a, para o tra~alho extrao!,
dinát'io (50S acima da ret1u,era'Sã:t noraat) , 113.5 nã:l esta!;)elece um
teto, como no texto atuaL

PLENARIO

Acrescente-se ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e
Transit6rias, o seguinte Artigo se, r-enueerando-ae os del1ais:

EMENDA ADITIVA
r.r------------_TlXTO/JUSTlflClAÇiD ---,

I rL-:~~~=====--------=J
EMENDA 2P01313-9

AUTON-"'---------_-.l:J CONSTITUINTE .JOSE GERALDO

1

'LII:lIlilllo/CDlollss;;o/.uaCO"la~iD "l

Dê-se ao § 32 do Artigo 72 a seg.Jinte reds'Iã'J:

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMEN)~DO: Parágrafo 39, Artigo 79

= TtXTo/~u'TlfIClÇio-------------_,

EMENDA 2P013l! -2 J r.r-'m'''~
P"' DEPUTADD MAURO CAMPOS -==------------.. r PMDB _J

[J PLENARIO 1 rç;;'~';z;J

2 - Fixa desde logo, como proteção substantiva, a indenização co!.
pensatõria ..

A redação proposta , alcança quatro objetivos fundamentais:

1 - Estabelece o príncipio de que a rela-:;ão de e-n;»reg:J deve ser pr!!,

tegida contra a despedida arbitrária.

3 - Estabelece que essa indenização será proporcional ao te;npo de
serviço, mas majorada quando a despedida ocorrer na períDdo onde!!
corre a l'Ials alta rotatividade, ou seja, nos primeiros dois anos do

contrato de trabalho.

A norma alcança porta't~ inibidora de rotatividade
de mão-de-obra. l' -- ------~--"

1

4 - Permí te t por outro lado t que a legislaç§o estabeleça I ainda, no

espaço e no tempo, mecanismos adjetivos de proteção da relação de
emprego, como por exem;:»lo, incentivos para permanência de condições

de emprego.

PI,U,(IIIO/CDlIl'dD/luIClDlIlnio-----------,

PLENARIO

~ ÉMENDA MODIFICATIVA

DISPDSITIVD EMENDADD: Artigo 3D

r.r TlXTONuSTIPICAÇiD ---,

EMENDA 2P0131~- 7tJ CONSTITUINTE JDsE GERALDO .-'-----------,

§ 39 - A Lei regulará as hip6teses e condições, en que s~

rá admitida a interlledia;ão de mão-de-obra, IIH!diante Jocação,

A norma proposta estabelece que caberâ a Lei reg.J1ar, qua!!,

do e como será admitida a intermediação de mão-de-obra, eventual ou
permanente, mediante locação.

:!.!!STIFICATIVA

Referência - Grupo de Entendimento

r.r -'\TUTÓ/JUSTIPIC"çio _,

EMENDA 2P0131?-1
l!J DEpllTApO MA!!RO CAMPOS '---'=--------------,

n ~Artigo 30 _ O Governador, e o Vice-Governador
de Estado serão eleitos até noventa dias antes

do término de mandato de seu antecessor, para
mandato de cinco anos, e to.arão posse no dia
31 de janeiro do ano subsequente, a~licando-se

a regra do Artigo~!-._~
JUSTIFICATIVA

Dê-se ao Artigo 30 a seguinte redação:

A presente emenda pretende igualar: o pralO de mandato do G!!
vernador de Estado ao do Presidente da República, de modo a perm!
tir a coincidência de eleições, além de aumentar para noventa di
as o prazo entre a eleição e a posse, per.. i tindo as sI. melhores
condições para a montagelO de equipes de governo ~

PL[M""IQ/eONI~sio/.u.eolllss.io---------,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 79 - Inciso XV

tJ PLENARIO

r

Dê-se ao inciso XV do Artigo 7º, a seguinte reda;ão:

xv - Remuneraçãll do trabalho extraordinário no .ínlmo s!:!,
perior a 50% (cinqDenta P:Jr cento), a do trabalho noraat ,



r.r-------------u:xTO/JlIn'fICAçio-- ~_~

§ 2º. - Se~ nenhum candadato alcançar a maioria prevista no pa

rágrafo anterior, aplica-se a regra do Artigo 91 § 2Q e 39."

.1

do ã efeaçâc do Governador -de Estado, buscando, via de consequê~cia,

evitar decisões açodadas por parte da Justiça Ele~toral na hipótese

da realização de segundo turno de votação. A nosso ver, o prazo de

setenta e cinco dias corresponde às necessidades processuais do P1e!
to.

o Deputado Constituinte que esta subscreve propõe que ao art
34, do Projeto de Constituição, seja dada a seguinte redação:

"Art. 34 - O Pr ef'ea t o será eleito até quarenta e cmcc dias

antes do término do mandato de seu antecessor, para mandato t

de quatro anos, e tomará posse no di a lº d~ janeiro do ano
subsequente.

§ lo - Será proclamado eleito o candidato que obtiver a maio
ria simples, não inferior a um terço dos votos, excluídos os
em branco e os nulos.

EMENDA 2P01311-=-1C--- ~
tJ NION ALBERNAZ

r

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

A presente emenda pretende igualar o prazo do mandato do Pre 
feito ao do Governador de Estado e ao do Presidente da República, de

modo a permitir a coincidência de eleições nos três níveis de Gover
no , Aumenta para noventa dias o prazo entre a eleição e a posse. pa
ra permitir melhorar as condições de transição ..

Limito. a eleição em dois turnos para municípios com mais de du

zentos elei tores 7 por entender que esse tipo de eleição s6 se justi

fica a pa!~!;' d~_ det~~r.n~!!ªt!a _~scala.

Dê-se ao Artigo 34 a seguinte redação:
" Artigo 34 - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Ve

readores, serão eleitos até noventa dias antes

do término do mandato de seus antecessores, para
mandatos de cinco anos, e tomarão posse no dia

31 de janeiro do ano subsequente, aplicando-se a

regra do artigo 91 para a eleição de Prefeito e
Vice-Prefeito de município com lIais de duzentos

mil ele i tores. rt

• TUTO/JUSTI'.C,l,Ç;.O-------------,

~EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 34

r.r ,LlM.bID/GOMIS.;.O/IU.CO""I.io ~

EMENDA 2P013!.?-=-S,-- --,
flCONSTITUINTE aose GERALDD

JUSTIFICATIVA

~
( .... SIN..TU" .. r

A presente emenda tem por objetivo fortalecer os partidos po

líticos e, consequentemente, o pluripartidarismo que, no regime demo-:

crático, constitui peça essencial ao funcionamento das instituições •

...,-Oesvinculando-se o ar t , 34, tal como estâ na pr~jeto atual,

da norma estabelecida nos par áqraf'ns do art. 91, atribuinda-se-lhe a

redação agora proposta, é certo que as agremiações políticas terão ma
ior e melhor oportunidade na disputa eleltoral. -

Claro que a eleição municipal é bastante di ferenciada do
pleito destinado à escolha do Presidente da República. A regra indica
da neste último não pode ser estendida ao âmbito municipal, mesmo po;

Que, em sendo grande o número dos partidos políticos que se apresent-;

rão- ~~m ~h;pa cam~l;t;-compa;t;~~r~-a~didat~a pref~ito~ ;ice-pref~
ta e vereadores, dificilmente uma candidatura majori t ár i a alcançará.:
maioria absoluta.

Na mesma llipótese, o segundo turno do destacado prélio elei
toral abriria margem à retaliações da partido político eventualmente
no poder, o que, de resto, também deixaria o processo eI e atoral ex

posto a negociações espúrias e incompatíveis com o espírito democrá
tico.

Assim sendo, ao propormos nova redação ao art. 34 do Projeto
de Constituição, no sentido da realização do pleito municipal em um

só turno e observando-se a tese da maí.orra simples para o candidato e

leito, o fazemos para contribuir para o fortalec~mento do PluriPartl

darismo e, via de con~equência, d~ó~io reg~~e~ rJemoc_rátiço. -

JUSTIFICATIVA

r.r ~__~ TI[ItTO/~lISTl'IC"Cio--'---- ~

EMENDA 2P013H~=~O~, ~
l:J NleN ALBERNAZ

r

A presente emenda objetiva, antes e acama de tudo, garantir

prazo mais amplo para que o processo eleitoral para Governador de

Estado transcorra-se em tempo hábil dentro da normalidade democrát!.

ca e da necessidade da .ruet.açe Ele~toral.

Em verdade, o prazo de 45 dias para ekea.çâo do governante

estadual é LnaufLca.entie para o curnpr~rnento do calendário ele~toral,

sobretudo quando tal p Lea to conda.cãone-ee à maioria absoluta, o que,

evãdent.ement.e , pode ampl.a.car- o seu desdobramento em dois turnos de

votação.
Na h~põtese do não etrí.nqamerrtio de maioria absoluta, o pro

cesso eleJ..toral, aJ..nda no pr~me~ro turno, consumirá~perrodode no

mín~mo 10 (dez) da.as para a apuração e def~nição dos canâadatioe m~

is votados. Após esse interregno de apuração, o segundo tw:;n? . será

marcado dentro de 30 (trinta) da.as , Realizada a votação do t~no s,!!

plementar, outros 10 (dez) da.as serão nacesaârí.oa para apuração dos

votos. Têm-se, portanto, um total de 50 (canquentia) da.as somence \p~

ra o cumprimento das etapas do processo aãea.toxaj , isso sem contab!,.
lizar os prazos abertos para possíveis recursos.

r.r--------'Urui"IO/cONISsio/IUCO.lllllio -r

r

o Deputado Constitu~nte que a esta subscreve propõe que ec,

art. 30, do ProJeto de Constituição, se-ia dada a seguinte redação:

"Art. 30 - O Governador de Estado será eleito até setenta

e cinco dias antes do término do mandato do seu antecessor,

para mandato de quatro anos, e tomará posse no dia 19 de J~

neiro do ano sUbsequente, aplicando a regra do art. 91."

=-- TtllTONlISTlfIC"~io-_--- _,

l:J PLENARIO

EMENDA 2P0131§-=-3~ ----,
fl NIeM ALllERNAZ

Ass~rn sendo, ao sugerirmos nova redação. ao art. 30 1 do Proj~

to de constitul.ção, o fazemos de menear-e a coner-aoui.r para o bom ê!!!.
damento das da.vez-s aa fases que compõem o processo eleitóral destin!.

o De.,putado Constituinte que esta subscreve propÕe que ao

art. 149, § 29, do Projeto de constituição seja dada a seguinte r~

dação:
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CONSTITUINTE JOIIO CALMON

Dê-se a~ Art. 7rJ. Das Ddrsposâ:ções-"iransitQ.rias, a seguin-
te redação: --- -__

----..~--

Art.7g- O Congresso Nacional elaborará e aprovará n9 prazo
máximo de dez meses as leis complemeotares exigidas pelo texto da pr~

sente Constituição ou que venham a tornar-se necessárias para o" seu
efetivo cumprimento.

M8NDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDA~O Iltt .~1g DgS~[lISPOSIÇõES TRANSITORIAS

Com isso, espera-ee proporcionar aos cidadãos um atend!,
mento setorial mais rápido e efiCiente.

FeENARIO

JUSTIFICAUVA

Oestina-se o presente artigo a ser incluído nas Disp
sLçêea Gerais e transitórias da nova ccnst Ltuãção , a fim de evitar qu
se tornem letra morta dispositivos que dela constem. A Carta em vig3r
contém nade menos do que 64 ar~i§os a exigirem complementação legal e
excluídos os 'que se referem a normas tributárias, a maior parte dos
demais nunca mereceu a regulamentação necessária.

O mais gritante exemplo é o que prevê a participação
dos trabalhadores nos lucros das empresas, princIpio aliás que consta

da Constituição de 1946, sem nunca ter sido efetivado devido exatalll!n
te à falta de uma regulameotaç§o. Vários outros exemplos poderiam ser
dados. A repetição deste fato fornece, inclusive, pretexto para o des

cumprimento de determinações constitucionais oor aarte das au~orid.~

oi o que ocorreu, entre outros casos, com a vinculaç§o do percentufl
da receita à manutenção e desenvolvimento do ensino, sistematic::amente
ignorado pelo Executivo.

Não desejamos que fatos como esses repitam-se na vi _
gene ia da nova Constityição, aspiração maior do povo brasileiro.A ir!
clusão do disposiúivo pnepost;c no seu texto garantirá unia Constltul;
çãn efetiva, cumprida realmente. além disso, evitará a itnclus§o de

normas meramente demag6gicas I- o que "poderita OC04rer caso se vislu.
brasse possibilidade de anulá-las na prática mediante a exigência
de uaa improvável r eçuj.amerrtaçãu ,

r

=----------~-- TI:lm)/~u.,.'ncAt;ão-------------_,

EMENDA
fJ

Por isso mesmo, a emenda ora apresentada propõe a institui

ção de uma disciplina espec!.fica, válida para todos os Estados, de
maneira uniforme, pxeecdndãndc por ser auto-aplicãvel., do advento de

uma nova legislação.
Desse modo, os interessados poderão valer-se, desde logo,

desse instrumento legj.; de inquestionável valia, sem que se faça n~

cessãrio aguardar a edição de outro diploma legislativo, que pode r~

tardar par bOl.mOO indeterminado.

PLEHARIO

ria.

Justificativa

A atual redação do art. 149, § 29, do Projeto de Constitui

ção atribui aos Estados competência para 1egis1ar acerca da ação d!.

reta declaratória da inconstituciona1idade de lei ou ato normativo

estadual ou municipal, em face da Constituição local.

Não parece ser essa a melhor forma para equacionar a mat§.

o Deputado Constituinte que esta subscreve propõe que ao
art. 149 do ProJeto de Constituição seja acrescentado um parágrafo

com a seguinte redação:

Art. 149 •••

§ - No primeiro grau de Jurisdição, haverá pelo menos
uma una.dade Judiciária, provida poz; Juiz de direito,

e as respectivas serventias, para cada glmpO de

20 .000 bebaeances ou fração superior a dois terços
desse número, residentes em um mesmo ou em municíp~

os contíguos.

Art. 149 •••

§ 29 - Compete aos Tribunais de Justiça:

1. com eficácia exqa omnes, o Julgamento de repr!:,
sentação de inconstitucionalidade, promovida pelo
Procurador Geral de Justiça, Presidente da Seção e!,

tadual da OAB, mesa da Assembl.éia Legisl.ativa, part.=.

do pol1t±co com representação na Assembléia Legisl~

tiva ou Sindicato, de lei ou ato normativo estadual

ou municipal em face da Constituição Estadual;
2. decidir as questões incidentais de inconstit~

caona.Hdade de lei ou ato normativo estadual ou mun~

ca.pak , em face da coneta.cuí.çâo Estadual, encamanhaq

do as decisões à Assembléia Legislativa, se for o c~

50, para efeito da suspensão da execução.

= Tll:XTo/~u'TI"e"ç;;o----- ,

Justii:icativa

1:: de todos conhecida a morosidade com que atua a Justiç:a,

principalmente no primeiro grau de jurisdição.
Com isso, a comunidade de.Lxa de contar com um serviço que

é essencial à sua organJ.zação.

A experaêncaa tem demonstrado que, com frequência, desCJ!

ra-se na criação de novas unidades Judiciárias, ainda quando as ~

xistentes ficam assoberbadas por ~).lhares de processos aguardando
soâução ,

A emenda proposta obriga a craação dessas novas unidades

sempre que cresce o número de pessoas que podem necess1tar dos seE

viços da Justiça. '

= TI:XTOUUITI'ICAÇiO, --,-_-,

El>Ef'.llA AOITIVA

DISPOSITIVO El>Ef'.ll1lOO ART. 244

Acrescente-se ao Art. 244 os ;seguintes p'arágra fos:

II 3q - - Os Illlnic1plos can mais De 50 lllil habitante
deverão organizar Conselhos Municipais de Educação, abs quais caber
fiscalizar o ensino de 19, 2g e 3Sl graus ministrados no terri tó'rlo d
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JUSTIFICATIVA

- § 14Q, - Os Conselhos Municipais de Educaçã

serão compostos de três a nove conselheiros f conforme as necessidade

locais, sendo todos eles eleitos por voto direto e secreto, por ocas!
ão das eleições para a Câmara Municipal.

munlcíp1.o e exercer as d-émâls atribuições que a lei vier a
cer ,

es taheI resto, optou o nobre relator pelo conceito de segurança nacional como

principal vetor desse serviço. Julgo que o conceito deve ser mais am

plo, sugerindo assim que o serviço atenda a encargos de interesse na

o9.ional, ~~~a_~,::~~~ determinar.

JUSTIFICATIVA

O dispositivo que ccnat r tu! objeto desta proposta con
ta do arrtepeojeto elaborado pela Comissllo de Estudos Constitucionai

presidida pelo jurista e senador Afonso Arinos de Melo Franco. Const
tu! um mecanismo pelo qual se procutsm reduzir os handicaps dos est

dantes que concorrem a concursos vestibulares ou similares e r sem di

por de reCaJISOS materiais, apresentam desigualdade de condições. E,po

tanto, um mecanismo democrático, que visa assegurar isonomia em uaa

disputa frequentemente da maior importãncia para o futuro pesscaã: e

profissional do estudante. O projeto original da Comissllo previa a re
serva de 50 por cento das vagas, a serem preenchidas com essa priOr!:

dade, mas preferimos deixar essa definição para a legislaçllo ordinári
- ---

c1=§ .3g - Os candidatos ao ensino superfor, quand
economicamente carentes e desde que habilitados, terão prioridade d
acesso dté um limite de vagas que a lei estabelecerá.

Acrescente_se ao artigo 246 o seguinte parágrafo:

EMBNDA ,AOITIVA

OISPOSITIVO EMENOADO /in. 246

CONSTITUINTE JOAO CALMON

r;r-------------TEltTD/JUstl'ICAÇ10 --,

PLENARIO

CONSTITUINTE JOAO CALMON

r:r...:....!...........,----- 'L.lIÚAIO/CQIIII"o/~..lo---------

o distanciamento entre o ensino e a sociedade tem eres
Dido namedí da em que se sofisticam os sistemas de educação , E muito
comum encontrarmos na comunidade as mais sér ias queixas tl respeito da

falta de controle sobre a escola que a serve. Os estudantes e s eusseue
pais não dispõem c(e mecanismos que lhes garantam a merecida influência

sobre curriculos...!..~:0l!r~m!:".!_~u~lifi~_ação ~~ rassares, esco e li

vros, aqu í s Lçãn de material didático e assim por diante. Na melhor das

hipóteses, tais questões obedecem d regulamentações genéricas, partidas

de órgftos federais ou estaduais que pouco eonbae í.ment c têm na realida
de local e nenhuma relação mantêm com a comunidade.

Por essa razão julgamos conveniente não apenas a cria
ção de Conselhos Municipais de Educação , eleitos por voto direto e se
ereto, como a atribuição, a esses novos órgãos de competência para
fiscalizar o ensino e às instituições que o míru st.ram a transparência

necessárias tanto em termos didáticos quanto financeiros, poderá dinda
ser ampaliada pela legislação ordinária.

• A aprovação dessa proposta garantirá às comunidades um
ensino menos distante de suas realidades e, a1~m disso, proporcionará
um controle mais efetivo da aplic~o de ~~l!§ recursos.•

~'---'----~--r-------;'<----7--..J

·~"":"' TUTO'Jl.InI1JCAÇio. -,

EMENDA MDOIFICATIVA
• DISPOSITIVO EMENOADO Art. 168

Dê-se a!, Art. 168 a seguinte redação:
EMENDA
[!J

art. 168 - Todos os bras í Ie í.rcs silo obrigados ao ser

viço mil! tar ou a outros encargos de Interesse naeiooa1, nos termos e

sob as penas da le~.

,.,,- UllTO/JU''tI'ICAViD -,

\arágrafo untco - Os i~entos d~ ,serviço militar, bem
como 0$ que forem da spensadns, f;icarão l:>ujeitos a outros encargos 'que

a lei lhes atribuir.

EMENDA OODIFICATIVA
DISPOSITIVO E11ENllADO: ARTIGO c182

Acrescentem-se o ,inciso VIII e tIIl.parágrafo ao ArtJ.go 182.

Artigo 182 - Compete à União instituir unpoatce sobre;

JUSTIfICATIVA

'todas- as na-ções modernas utilizam-se do aerv i.ço mil!

ter compulsório. Ocorre porém ..qde nem todos os naqlo~als, ,;s,tão capa
citados para a prestação desse serviço. A atual Carta refere-se espe

ci ficamente às mulheres e eclesiásticos, ~onceito 'q~e co'nst'a do ante

projeto .de"Coostituição, mas que, data venia, nllo mais cor responde às

necessidades atuais. Afinal, não são apenas as mulheres e os eclesiá~

ticõs que sê torna~ 'isent~s do serviço milit~.t': 'AS próprias forças 8,E

mades encontr\am iimi tações, I até de equipamentos e Lns t aLaçõe s , para

àprovei tar to'dos' os cidadãos em condições de prestar' esse servil;o ,que
cónstitui direito 'e< deve'r' de ltodos os cidadãos, sem discriminação. De

VIII - a extração, o tratamento por quaisquer processos, o ref,!
no, a c~rculação, a distribUlção e o eonsuso de metais
nobres e pedras precaosas , extraídos no Pa'la , imposto
que U1cid~rá uma só vez sobre qualquer dessas ccerecêee,
excluída fi tncadêncía de outro tributo sobre elas.

A lei d~sPorá sobre a <hstrlblllção do produto da arreca
dação, destanandc 90:' (noventa por cento) aos Estados-;;
Município~.

§ - As 1ndústr~êÍs consunudcras de metaae nobres e pedras preci2
sas poderão abater o amposto a Que se refere o moaso VIII
deste ar-tago do Imposto relatavo à Circulaçãó de ~O['1BS

e sobre Prestaçâo de ser-vaçcs de ccmumeaçâo e Transportes
Interestadum.s e Jnterreumcipaaa (ICMS) e do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), na proporção de noventa JI%'
cento e dez por cento, respectivamente.
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J li S T I F I C A C Ã o:

A tr~butação sobre bens de origem mineral ceei elevada concentr.!.
ção de valor e Lí.quídea internacional, CO!I1Cl os metais nobres louro, prata,
platina, paládio e outros metais do grupo d'! platina) e pedras pr-ecícess exi
ge cautelas especiais e tratamento unifol'JDJt 1.10 território nacional, inclua!

ve em razão da sempre presente pOssibil:uiade de evasão na origem e na. ci.rc;!!
laçào da produção.

No caso do ouro, que sempre ocorre acompanhado de outro metal m
br-e, normalmente a prata, há ainda a consideração da conotação IWnetária q;
cerca, tE. tm..1.Êrlli:s, o u:ocesse n:etal CJEl éOO,Je :iHp:rtante fonte de niqueza para a Na
ção, a par de representar trabalho para centenas de milhares de pessoas. -

A nova tributação do ICMS prevista no Pr-ojeto da Consti~ da
ComJ.ssão de SisteIIatizaçào lnel.dirá sobre o ouro na Produção e nas várias
rases de sua circulação cemoatavo financel.ro, o que desencorajará o inves
taeento, desmotivará a produção nacaonak e aumentará a evasão de expressl.~
parcela da produção. Alllda que o ICMS passe a ser o único tributo incidente
sobre o metal, cada operação ligada à extração e à circulação do produto se
rã onerada por esse ampcsto, o que poderá impossibilJ..tar, pela complexicIad;
e pela tr1butação da correção dnf'Iacdcnar-aa, a ut1lu:ação do ouro como in
vestimenta privado. -

É ecennn, em todo o mundo, o anveetamento em ouro ser feito can
longo prazo de permanencaa no port1fólJ..o do dnveatador-, Em países, como o
BraanL, com tradJ.çào anrtacãonáma, a tributação pelo ICMS da darer-ença en
tre o preço de venda e o da aqUisJ..ção., em. lugar de tributar em agregado ti;
valor ou uma vaiceazacâc, ester-ia cobrando J..JDPOsto sobre a parte da erosão
tnrjacicnár-ía ocorrida no periodo do investimento.

De mais a mais, é sabido que a realização de concursos nub l l cos , além j
do prolongado dispêndio de tempo e de recursos humanos aue requer. sempre acarreta

consideráveis ônus financeiros ã Administração. ~

A medida proposta, pois. amplamente se Justifica, e se mostra tanto mai

~portuna, quanto se tenha pr~sen~e ~ue poucos têm sido os concursos real izados, no

ul~nos---ReJ.."!....Admlnistraçao Publica brasileira oue, embora conhecedora das~inea

veis vantagens do certame públ ico como mecanismo seletivo de bons servidores, Sist~

matlcamente tem optado, com enorme prejuízo da sua eficiência, cela admissão censu

rável de uns tantos apaniguados de rara e discutível competência, oue apenas têm o

nerado os cofres da Nacãn

EMENDA 2P013~Jª.---,,-1'------ --'J r:r'n"B""-----'tJ JOSE VIANA - CONSTITUINTE . ~__ _J
.. LC....1Il0/COilll.lot.IJI,t:O-.lniQ-----------,

= TllCTo/~uaTI'IC&Çio- -------_,

Dê-se ao Artigo 234 e seu parágrafo a seguinte red.,!

çllo:

lt fundamental a cana1:Lzação dos excedentes de produção de ouro
para o investimento privado no mer-cado ãnter'nc dentro das:fronteiras naeio
Dais, bem. como para. o Tesouro Nacaonat , retarando do processo qualquer .mtt
vac.;ão para a evasão do produto para o exterior, o que sezia inviabiliza&;"
can o ICMS mcidente em cada operação de extração, tratamento e circulação.

A proposta de criação de um ampoato sobre oetaae Dobres e pe
dras p!:eciosas, como único tr-ibuto e incidente tItIa só vez, penJUtirá que a
produçao naoaonal, de empresas e de gar'Impear'os possa contmuar a cresoa- com.
ingresso na econooua vJ.sf.vel do Pals.

Art. 234 - Cabe ao Poder Público a regula.entaçllo e
o controle das ações e serviços de saúde ..

§lº) - A assistência à saúde é livre à iniciativa

privada.

JUSTIFICATIVA

Inclua-se, onde couber, no Ato das ü lsposr cêes Constitucionais rere rs

e Tr-ans l tdrr as , o seguinte artIgo:

o Sisteaa único estatal, encarregado de executar a
assistência aédico-hospitalar para toda a populaçtlo, tea se

1I0strado eficiente e. paises de dillensões e de populações r!;.

duzidas.

No Brasil, seria utópico acreditar que o Estado p.!!
derá prestar assistência .édica independente da contribuiçllo

da iniciativa privada.

o Poder Público e_ todos os níveis soaBdos, atende
hoje 5o.ente 4D" da de.anda de consultas aabulatoriais e de

lOS das internações.

Dessa for.a, qualquer .edida tendente a dificultar
a ação da iniciativa privada reverterá ea notável prejuízo II
populaçllo brasileira que depende essencial.ente dessa ativ~

dade para .anter a saúde ell condições favoráveis.

Por .aior que seja o nosso nacionalis.o. ninguéll p!!.
derá negar que O Estado te. se demonstrado u••au ad.inistr!!.
dor ..

... O aapoato s~bre metais nobres e pedras precacsae, na esfera de
cccpetencaa federal preve a destanaeiio dir-eta de noventa por cento da arre
cadação aos Estados e Mum.cf.pios produtores, permanecendo apenas dez por
cento com a ünaâo ,

= PLEN.\RIO/cOlollssio/SUIlCOIIlUio ---,

= TEXTO/~UST.'ICAÇi.O-----_-------___,

EMENDA 2P01325-=-2=----- ---,
tJo:NS1'IWINl'ES IDIVAIOO Mm'A E.\~ w:::ENA

IIArt. - ~ prorrogado, por quatro anos, o prazo de va l l dade dos concur-

sos públ ices cujos resultados hajam Sido 'homõlogadosa par t t r de TO de ianej ro de

J983. salvo cargos em que o requl s r tc de rdede seja dispensáve1."

O atendíaento lIédico hoje proporcionado pelo Estado
é UIAB verdadeira calallidade, quer pela f~lta de' .aterial • "
quer pela falta de pessoal especializado que, sendo aal ~e• .!:!.
oerado, vive de fazer -Bicos· ell estabeleci.entos diversos

COllO forma de sobreviver.

JUSTIFICAÇÃO

Por meio da norma ora sugerida, pretendemos fazer mserr r , nas ü l socs l

ções Tr-ensr rérr as da LeI Fundamental em elaboração, dr spcsr t lve Que or-or r-ocue , oor

O', (oue t rc} anos, o prazo de valr dede dcs s ccncur-scs oúb lr ccs nue.fra tem SIC!O u l trma

dos a contar de j o de tene r r-o de 1;l?3.

Com isso, obj e trvamcs , ac una de tudo, deixar preservadas, pelo menos d~

rante o período mencionado, as expectativas deum ccnsr de réve l pÚ,mero de brasileiros

que. embora aprovados em concurso. ainda não Ioçr-arem admissão no se rv r co eúblrco ,

graças, principalmente, ao preocupante quadro de dificuldades econômicas Q ue '1.... "'':

menta atravessarros, sempre a exr pt r dos admlnl s t redcres públicos pol f t t ces cOl1til"u!.

das de contenção de qas tos , mormente Com "nessca l ,

Além disso. atribuir ao Estado o aonopólio da assis

têncla aédica, viria onerar as despesas de custeio de u. o!:

gaoi5.0 que já se .ostra saturado e quase insolvente coa os
encargos públicos, obrigatórios que já tell.

Estas são as razões que ae levam a propor a presen
te emenda, para a qual espero a aprovação de .eus ilustres
pares desta Assellbléia Nacional Constituinte.

r



EMENDA
tJ JOSE VIANA

2P013?m.7~·9::-- ----,
cONsn;uINTE I

A emenda ora proposta vem fazer Justiça aos aposenta

d~s evitando que se dlm\nUltm de forma obrlgatórla os parcos proventos da aposenta~
r a.

EMENDA 2P013?~-=:·5~ ---.
fl CONSTITUINTB .rcss PAULO BISOL

Acrescente-se, onde couber. no Caprtulo das Disposições Transitórias

o segulnte:

"Art••• - Os proventos da inatividade são Isentos de Imposto de Renda a

partir do ano em que o contribuinte completar 60 anos de ldade'",

.JUSTIFICATIVA

F

tJ PLBNJiRIO
,ullÁAA1/c:rUtl.dCl/.~oJmdo---------,

A carga trIbutária que Incide sobre o brasileiro é uma das maiores do

mundo. Esse pesado ônus torna-se mais acentuado quando o tributo Incide em pro~

tos da inativIdade, no per-Iodo em que a vIda começa a entrar em franco decHnio..

Evidentemente, não se pode confundir proventos com renda, pois, a 11!.
turezajurTdica de ambos e inteiramente diversa.

= TlllTO"'USTI'ICAÇ;;O-- ~-------_,

BMENDA SUPRESSIVA

suprima-se o Artigo 123 e seus parã2rafos.

JUSTIFICATIVA

A presente sugestão de norma constitucional, é no sentido de isentar de

imposto de renda todos os contribuintes que comp~etarem sessenta anos de fdade.

A medida precoo'Jzada é das mais Justas e não haverá melhor oportunidade

de colocá..1a em prática do que esta, em que se reune a Assembléia Nac lcna l Consti

tuinte, 1 ivre e soberana, para elaborar uma nova Constituição que, esperamos, atenda
aos anseios de todo a povo brasileiro.

Il do Ti

ter tal

'l.tuIllO/cOMI.lio/tu-COlllu1O---------,

=============
JUSTIFICATIVA

Art. 24•.••
XXIV - -resrí.s t.ro -público;

Suprima-se do inciso XXIV do Art. 24 (capitulo

tulo lI!) a expressão "e serviços notariais". passando a

dr sposâ.t.âvo a seguinte r edação t

Entendemos que os serviços notariais e registrais devem
ser executados pelo Estado.

Todavia. coerentemente com o Federalismo, ad(j1;ado no
P'roj eto de Constituição. defendemos que compete aos Estados-mem
bros legislar sobre os §BTViços notariais.

Por isso. a nossa posição é pela supressão do artigo
deixando o assunto para as Consti tuições Bs t aduad s ,

tJ PLENJiRIO
rer- TIXTl)/~Usfl.ICAÇio--_- _,

EMENuA 2P013~º·9t' CONSTITUINTE JOSll PAULO BISO~L~----------'

,.J

I-nfelfsmente, uma pequena minoria consegue levar uma vida útil a partir

dos 60 anos, conforme o preceito bIbl Icc , tio que passar ê canseira e enfado ••• u

As providências nesse sentido, que se tem visto, OU se apresentam muito

trmidas, não tendo o alcance secte! que deveriam eer-, ou se ItPstram revestidas 8p!'

nas de carátéf demagógtco. próprio das medidas que antecedem as eleições.

Não obstante Isso, ainda presenc leees medidas absurdas, contrárias aos

verdadeiros interesses dos cida~ãos, ç,omo, por exenplo, o descanso previdenciário

que por anos a fio reduziu ainda mais os mtnguados proventos da inatividade. E in

compreensTvel e inaceitável que se tenha pensado em descontar um percentual dos

proventos de quem, por trtnta e cinco ancs , ou mais, Já tenha contrlbuido, reI igf.!,

sarnente, para a previdência social. E o fato se torna aInda 'lftQis revoltante '1"'

do sa&elOOs todos ter sido adotada tal providência para cobrir .cIéflclts provoClidos

pela má gestão do dinheiro pübl Ice, por administradores totalmente desDrepar.-d05

para a função.

S chegada a hora de se fazer Justiça a quem tanto devemos, através de

providências concretas que venham) Imediata e diretamente, lhes trazer beneffc;os
palpáveis e efetivos.

F

=--- TtXTOfJUSTlflCAÇÃo -,

EMENDA
PJ JOSE VIANA CONSTITUINTE

:s condizente com o Federalismo, adotado pelo Projeto de

Constituição, que a competência de legislar sobre os serviços not!!,

riais caiba aos Estados-membros.

r
c=r--------,I.utU.\Q'cJ:ju.lul(l'~IlI"lo------ ~

t!J PLENJiRIO

EMENDA 2P01331·7
li1 CONSTITUINTE JOsE PAULO ilIs-o--'L'-----------
l

lias proventos de aposentadoria, e pensões ficam Isentos de contribuição

prevtdenctêr la.'!'

Inclua-se nas dtspcstccês transitórias:

Constitui uma gritante injustiça para com o numeroso contingente de aposentados. o

dêsconto em seus proventos de contribuição previdenciárIa.

r.-r-------------Tl:XTO!JUSTIPItAÇÃO-------------_,

EMENDA SUPRESSIVA
=====-=d=;::===-

Quem trabalhou durante tanto tempo para merecer uma

aposentadoria, deve merecer tambem a assistência médica Independente do provento

de contribuição previdenciária.

Suprima-se o parágrafo único do Art. 11 do ATO DAS DISPQ
SIÇOES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITílRIAS.
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JUSTIFICATIVA
2P013~~-1

Constituinte IIllLULY liE'ro

=_o- n:xTot.rUSTl'ICAÇÃO --,

Esse programa se efetivará, segundo a pr:esente

emenda, através da criação de fundo de natureza especial que

servirá de fonte de fi~~~~iamento do .enc~onado progr~a

As favelas que a.nvadem as cidades brasile1ras não

só atentam contra a dignidade da exaeeêncde humana, como consti

tuem terrível. cancro a corroer os grandes centros uxbanoe ,

t, por isso, de suma importância o estabel.ecimento

de programas de desfavel.amento, até mesmo como forma de reparo

da grande dívida social que a sociedade teto para com os mais ~h.!!

md.Ldes ,

JUSTU'ICAçAO

Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:

uArt. A lei criará um fundo de natureza es~

eial, a ser apj.acadc no desfavelamento das cidades,

tendo como fontes de receita nunca menos de 101

(dez por cento) dos eeeurece do sistema financeiro

da habitação e outras que vierem a ser indicadas".

r.r---------- ..LuiIllO/C'Ollllllio(~II1o ~

3 m c>b' O

r

~..,,~
13I0 1J8S

I'UIÁIllO/COWlllio/luaCOIilI..io --,

Pbx:'e.iO

Tal dispositivo constitui injustificável e imoral privi-

Art.13. As empresas de mais de cinqüenta empregados reser
varão pelo menos cinco por cento das cargos de seus quadros de
pessoal efetivo para preenchimento por maiores de quarenta e cin
co anos.

légio.

EMENDA MODIFICATIVA AO qRTIGD 13 DO ~RDJETO DE CONSTITUIÇÃO nA DA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO:

JUSTIFICAÇÃO:

Analisando a situação dos trabalhadores com mais de 45 anos J

poderíamos afirmar que 5% dos empregos oferecidas pelas empresas I

com mais de cinquenta empregados é suficiente para atender àqueles

que necessitem e não têm op~~t':l!lid~ de emprego.

EMENDA 2P01332-S
f: CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK~~--------------------'

r

r.r TIl:XTO/~UITIFlCAÇio------- __,

Suprima-se a expressão !!e de saúde ocupacãcnaj.z do f!l

nal do incisso II do Artigo 235 do Projeto de Constituição da CE.

missão de Sistematização.

--,,'tATU

EMENDA 2P013~~-=-3=---- ----,
l: Deputado João de Deus Antunes

r.r--------- 'l.t.w."l'oIQf<:QIolISllia("~~Qlllu.i.o-----------.,

r.r------------------ TtxTO/~ullTlfl~AÇio------------------,

Acrescente-se às disposições transitórias do Projeto de Con,!

tituição o seguinte artigo:

tlArt. - t. assegurado aos integrantes das carreíras de De
legado de polícia, com dez anos de efetivo exercício no ca.!:
go, paridade de vencimentos com os membros do Ministério PQ.

blico."

JUSTIFICATIVA

A emenda vasa sanar lnjustiça r~neratóriaentre carreiras

afins, para ingresso nas quais se eX1ge os mesmos requisitos.

Militam os policiais bacharéis no universo da repressão cri
ounal , commais mtensídaríe e risco de vida do que os Promotores" Públicos, con~

do há 1nferioridade sal.araal, inexplicável para aqueles, que em determinadas lJli~

des da federação não percebem saquer a quinta parte destes.

I...-

JUSTIFICATIVA

A supressão da expressão "e de saúde ocupacional" vem

atender a solicitação de inúmeras Confederações das Trabaltladares
(CNTI, CDNTECDP, CONTEC, CNTT, CNTEEC, CNPL e CDNFEA) e diver

vas entidades de classes (ANEST, APEMSD, ANC, ABRAPHISFT e ANSFT).

A Saúde do Trabalhador ou Saúde Ocupacional e do povo
brasileiro já estão gar:antidas em dois artigos:

Artigo 7º, inciso XIX que diz:

"Redução de riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança" j~ e

Artigo 232 que diz:

liA saúde é direito de todos e dever do Estada".

Portanto a "saúde ocupacional" como está colocada 00
artigo 235, final do inciso 11" é redundante, demonstrando ser
um expressão e sentimento corporativista e burocrática.

É uma insensatez, incoerência, equívoco e rep:resenta
uma experiência perigosa, ainda mais numa Constituição, que deve

durar gerações.
É um tema para ser discutido em Legislação Ordinária

e não agora.

Querem criar um Sistema Único de Saúde, dizendo que
não será um Ministério, mas uma organização Sistêmica Normativa
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= TItXTOOUSTlfleAç,io -,

EMENDA ADITIVA

IIArt .. 192.

--~z'1

Constitiua'rrt.e MALULY NETO

constituinte MALULY NETO

PLENAAro

Acrescente-se ao art. 192 do ProJeto de consrta tuâçâc

CA) o aequxrrt.e parágrafo único:

05 d1Sposit1VOS ecama enumerados deatra.nem-iee a esta-

belecer bases para que o Estado possa reprimir 05 abusos do

l?oder econêmr co ..

PLENAAro

Acrescente-se ao art. 202 do ProJeto de const.Lt.uaçêo

CA) o seguinte parágrafo 12, renumerando-se os demais:

lIArt. 202. . .

§ 12 A propxa.edade terá função social,c,ª
bendo ao poder público, através de lei:

I - repr1IIlir o abuso do poder econêmacc,
especialmente nos casos de domínio de mercado, elimi
nação de concorrência e aumento arbitrário de lucros;

11 - instl.tu1r um sastema de proteção ao
ccnsuen.dor-s

lI! - criar autarquia destinada à repres-
são do abuso do poder eccnêmaco e à proteção do con
sumdôoe ;"

JUSTIFICAÇJ\O

- 01T - ê o Fórum dessa matéria e não a Organização Mundial de
Saúde. AHás, as relações capitaJ./trabalho são universalmente
pertinentes ao Ministério do Trabalho.

O Sistema Único de Saúde é voltado á Saúde Pública ~

e não deve intervir nos meios procutivos , pois ai o fator prin
ci}lal é a causa dos riscos, isto é, a prevenção de acidentes de
trabalho t que deve continuar sendo de responsabilidade única do
Ministério do Traoalho, enquanto o tratamento dos infortl1nios do
traoalho é ação de saúde, que deverá ser exercida no contexto
do Sistema de Saúde t ainda que seu agente etiol6gico decorra

da atividade laoorativa, onde se inclui tamoém os acidentes
de t rajet;c ,

Por outro lado, não só historicamente, segundo refe
re o Ministro Arnaldo 'Sussekind com sua autoridade, inclusl. ve
de membro da própria Organização Internacional do Trabalho, como
também sob o prisma do Direito Internacional, da legislação

comparada ou mesmo sob o aspecto técnico-cientifico, a aplicação
das normas socre a saúde ocupacional constitu! e deve continuar
a constituir a pr6pria inspeção do traoalho, encargo de relevo
do Ministério do Traoalho. É esta a prática corrente em paises,
tais como :Lnglaterra, Espanha, França, Estados Unidos da Améri
ca do Nort:e I Ja~ão, U~RSS, entre outros.

r

r
EMENDA
r:

EMENDA
fJ·

que deve abranger todas as atividades de saúde que será executa
da a nível nacional, estadual e municipal.

Se seguirmos essa linha de raciocínio, então os Mi
nistério da Justiça, Meio Ambiente e Exército, para não citar

todos, deverão participar do Sistema Único de Saúde porque tem,
respectivamente as áreas de trânsito (onde ocorrem milhares de

acidentes I mut i Iados e óbitos) t meio ambiente (onde Ocorrem mi
lhares de acidentes, mutilados e óbitos) e quando o país está
em guerra certamente milhares e milhões de Brasileiros ficariam
doentes, mutilados e ocorreriam mortes. Vê-se assim, que o ca
minho não é este.

Todos Ministérios tem áreas comuns, entre elas a
saúde, sendo que com referência a essa última, hoje já funcionam
as Ações Integradas de Saúde - AIS e isto sem precisar necessa
riamente de criar uma Super-estrutura, Única, Hierarquizada, C.!:,.n
tralizada, Burocrática e "cabide de emprego" numa hora em Que é
preciso racionalizar e não "inchar" a máquina do governo.

Mas o que querem é o Comando ÚnIco, para legl.s.Lar e
fiscalizar tudo, senda que nem aquilo que é de sua competência
legal até hOJe não conseguiram no Ministério da Saúde: erradicar
as endemias públicas.

Se não dão conta dessa área prioritária, como abarcar
tamoém as unidades de trabalho, conflitando com o Ministério do
Traoalho e queorando a Jurisprudência nacional e internacional?

Na Nicarágua, onde foi aplicado este sistema, não
está dando certo, conforme divulgado amplamente nos meios de co
municação, no Brasil.

Descem a pormenores e minúcias sistêmicas incompatí
ve i s em sede consti tucuional, revogando o sistema vigente e iE!,
viaoilizando aquele que preconizam em linhas gerais, .... pelo seu
distanciamento da realidade.

A supressão oa expressão "Saúde Ocupacional", do art!
90 235, vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro,

1)01S do contrário será v i oLada a tradição nacional e universal
de que as relações e condições no traoalho são, e sempre foram,
pertinentes ao Ministéuo do Trabalho e não ao Ministério da
Saúde, como prescreve a nossa jurisprudência.

Saúde Ocupacional é uma denominação confusa no Bra-
sil; é de origem inglesa (occupational health) e em nossa lín

gua significa "Saúde nas atrv í.dades de trabalho". As condições
de traoalho é que vão determinar a existência de riscos 11 inte
gridade física do trabalhador. A competência dessa matéria sem
pre foi do Ministério do Traoalho que, além de outras 'atribui
ções, zela pela Segurança e demais direitas do homem em relaç§o
ao traõalho.

Como pode a inspeção federal do Traoalho, ficar divi

dida entre duiS Mlnistérius com quebra da unidade de fiscaliza
ção ou pertencer ao Ministério da Saúde? E como ficariam as Ne
gociações Coletivas na área de Segurança do Traoalhador?

, O M1n1stério da Saúde cuida da Saúde Púolica onde o

proolema das endemias é desafio permanente ainda sem perspectiva
de solução. Mas, nos or oceasos produtivos e no sistema de tra
calho cace ao Ministério do Trabalho a ação fiscal e normatiza-

dor a , em todos os segmentos; Engenharlà de Segurança, Higiene, I

técnicas de segurança do traoalho, medicina do t raoe mo ~ t'ér-aas ,

salário, rcent í f'Lcação , duração do t r ana Iho e outras.

Se a fiscalização permanece no Ministério do Traba-
lho t de onde devem emanar as Normas Regulamentadoras de proteção
e segurança do t r aoa Lhadnr , fica 6bv ia a necessidade de manu
tenção desse servaço no mesmo Ml.nistério, e não passá-lo para o
Min~stério da Saúde, onde ur ovncar La conflito de Jurisdição,
com r ea i s iJ.reJuizos à integridade fís1.ca do trabalhador.

Essa, é a tradição do direl.to .do trabalho contida no
Direito Internacional e evidenciada na leyislação- comparada, que
tem base técnico-cientifica e está registrada nos anais da His

t6ria do Trabalhador brasileiro.
Portanto, pretende-se suprimir a expressão como re-

sultado .Lógico dos fatos expostos para atender ao interesse na
cional e se a juatar à Política de Segurança do Trabalhador, coe
rente com as Convenções Internacionais da OIr, de oDservância
mundial. É per isso que a Organizaçã9 Internacional do Trabalho



Parágrafo una.co , O endividamento públJ.
co externo, de que trata o inciso lI, somente se efe
tivará após autorização do Congresso NacJ.onal. 1I

EMENDA
l!J

JUSTIFICAÇÃO

o princípio da ccmpeuêncae Congressual para dispor S.Q.

bre o endividamente público está conaoLa.dada na tradição constá.

tucional bz-aa.LLea.t-e , constando não somente da Carta atual, em

seu art. 43, J.tem II, como também do Projeto oferecido pela Co
ec.eeêc de SJ.stematJ.zação (art. 99, a.tiena XVII e XVIII).

Contudo, a prática político-admin1strativa das últi

mas décadas evdõencacu claramente que a exaaeêncãe de tal pre

ceito na LeJ. Fundamental, nos termos em que se acha formulado,

não impediu o emprego de expedientes sinuosos na contratação de

crédito com entidades estrangeiras; antes, propiciou a exclu-

são do efetivo controle de parte do Poder LegislatJ..vo. Tal

realidade inspirou-nos a apresentar a presente emenda, acres-

.-.:entan~~r~grafo único ao art. 192 para estabele~_r expli-'r citamente a condLca.one Lkdade da autorização do Congresso Necao

nal para que se efietiavem os atos do Executivo que configurem a

contratação de crédJ.to externo pelo Poder Público.

r
CnSTITUlJTI:

Acrescente-se ao inciso IV, do Artigo 85, a palavra "Contábiln, fi
cando assim redigido:

Art. 85 - •••••••

IV - realizar inspeções e audDJtorias de nacuxeaa financeira, co,!!

tábil, orçamentária, operacional e patrimonial, inclusive quando re

queridas pelo M~nistério Público junto ao Tribunal, nas unidades ad

ministrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e de
mais entiz.dade a referidas no inciso lI.

JUSTIFlCACl\O

As inspeções e auditorias contábeis são instrumentos indispens~

veis à execução das atividades de controle externo na administração

pública, à medida que permitem ae'j am iQentificados os recursos, en

quanto fontes de financiamento e expressão do gasto público. Repre

sentam, por isso mesmo, as bases que tornam possível a realização das

inspeções e auditorias de natureza financeira, orçamentária, operacio
nal e patrimonial. -

Não há, pois, como exclui-las na especificação das diferentes hi

páteses de inspeções e auditorias sob pena de comprometer a clareza

e a extensão da norma contida no rt .. as, inciso IV.

CONSTITUINI'E MESSIAS IDIS

PIEN~RTO

I

2P013~ª,_-4-=~__~==~EMENDA
t:

rer- TI:XTo/~USTI'ICAÇio-------------___,

Emenda ao Projeto de Constituição

Suprima-se a alínea "J" do inciso I do art.126, do Projeto de Constitui
ção (A), acrescentando ao art. 129, Incaso I, a seguinte alínea "i":

CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

"Art. 126 - .....••...•................•..............•••...........•..

I ~ ......................•................................

j - Suprimir

r.r TIl:lCTOUUITI'IClol;io -,

EMENOA AOITIVA

Art. 129 - •................•••..•••••...........•.....•..•.......•.•••
I - processar e julgar, originariamente:

Incluir o paraq , 22 no Art. 24 das Disposições Transi-

t6rias:

i - a representação do Procurador Geral da República, nos
casos definidos em lei cOOlplementar, para Interpreta

ção de lei ou ato normativo federal."

JUSTIFICATIVA

nos feriados nacionais são: a-) cívicos: 7 de Setembro 
Independência do Brasil e 15 de Novembro - Proclamação da Repúbli

ca; b-) de confraternização universal: 1. de janeiro e 1. de Maio 
Oia do Trabalho e c-) religiosos: 6" feira santa e 25 de Dezembro 

Natal".

De acorda COOI a sistemática adotada pelo Projeto t comete ao Supremo Tr·

btnal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição (ver art. 126), ao passo

ao SUperior Tribunal de Justiça t Tribunal de Ordem Nacional t velar pela vigência
U1iformidade interpretativa da lei federal (ver art. 129, inciso IH). Portanto, nã
se justifica, na cometêrcía da Alta Corte, a representação para interpretação

lei ou ato normativo federal. Tal atribuição deve ser do Superior Tribtnal de Justi
ça,

JUSTIFICATIVA

O excesso de feriados torna-se prejudicial ao desenvol
vimento do Brasil tendo em vista a paralização dos setores produti
tivos e de serviços. O aumento de produção permite mais bens a dis

tribuir com preços mais baixos ao consumidor:



CONSTITUINTE f,AUSTO ROCHA

EMENDA
tJ

PLENARIO ê! PLENABJO

PLtll.I\IO/COIIlSSÃO/CUIlCOlll'SÃO ~

= TII:lTOOUlTlfIcAÇio-- _, rer "l'EXTo/dUSTIPICAÇio -,

EMENDA ADITIVA

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se onde couber no ar-t. 262 o seguinte pará-

Inclua-se o parag. 30 'lia inciso Wdo Art. 170:
grafo:

11 é proibido fumar nos ambientes .fechados 11 •

"Não serão cobrados impostos ou taxas de qualquer nB

tutureza sobre os alimentos essenciais à subsistência: carne, lei te,

ovos, arroz e feijão. JUSTIFICATIVA

= TllTo/~U.TI'ICAÇio-------------_,

CONSTITUINTE fAUSTO ROCHA

o direi to à saúde signif'ica a garantia, pelo Est~do, de
condições dignas de vida (BJ! Conferência Nacional de Saúde _ Bra
s.i Lr a , 17-21/03/86). O pleno exer-cIcr.c do direito à saúde impli-
ca em garantir, entre outras, a "qualidade adequada do meio an;
b í.errte v, -

O :fumo é uma das p r-ancí.paf s causas do câncer-, ef'izemas,
enfarte do coração e outras doenças vasculares coma a trombose ,
derrame, t r-omboanga te e também do encurtamento da va.da e envelhe
cimento precoce.

Nos fetos das gestantes que fumam durante a gravidez, os
e re í, tos são igualmente maléf'~cos, reduzindo o peso dessas crian _
-çaa e comprometendo seu desenvolvimento.

o f'umante tem maior probabilidade de ficar doente e, ne
caso de neceSsitar de cirurgias, é presa das doenças pulmonares.

O fumo é a causa de 30% dos incêndios.

POUCO ou nada se tem reí: to em defesa dos não-fumantes,
mesmo estando comprovado que, em ambiente fechado, os não-fuman-
tes passam a rumar , indiretamente, na proporção de um be r-ço do
tabaco expelido no local. Conforme pesquisas criteriosas, as

_crianças que paaaea.am de automóvel com pB.J.S tabagistas, aspiram

tanta fumaça que passam a apresentar sintomas de intoxicação nos
dias seguintes. Com relaçãoâ chamada IIMorte do sono" quando,
sem causa áparente r a mãe que deixou o recém-nascido dormindo, o
encontra morto r há fortes indic~os de que a causa é o fumo, pois
sempre é constatado que os pais são uabagf.etas ,

É muito desagradável e até irritante participar de um
grupo de trabalho, ou mesmo de uma reuruâo social com fumantes
que subvertem as funções do aparelho respiratório transformando
o em chaminé.

Sem dúvida, o bem-estar e a saúde dos não-fumantes es
tão em Jogo quando estes se tornam, sem querer, em "fumantes pai
eãvoe» •

Felipe Gonzales t o grande estadista e primeiro-minis _
tir-e espanhol, declarou textualmente: "Como politico r tenho que
prestar mui. ta atenção para não incomodar os outros. Pergunto sem.
pre se as pessoas se incomodam com o meu charuto. Acho que 05

fumantes é que devem respeitar os que não fumam e não o contrário".

Diz o Dr-, M~rra (do Hospital do Câncer) que 30% dos ma
t.eri c í.oe do fumo são absorvidos pelo não-fumante, em presença de
alguém que rume , Se o ambiente for f'echado e o ar condicionado e.!!,
tiver ligado r O percentual sobe.

Nos restaurantes, quem esperou meia hora, degustando na
imaginação o prato que pediu, ao vê-lo chegar percebe que, na me
sa ao lado, o pessoal acabou de almoçar e, enquanto não vêm a con
ta e o café, sol ta baforadas em sua direção r tirando o gosto e ~

apebabe , Ter~a sa do um ato civilizado aguardar 2 minutos para 'ta
ze-lo fora do ambiente em que se a.nger-em alimentos. -

Mas o maior mal é o das crianças e ado1.escentes que são
bombardeados da ar.í.amentie com a idéia milionariarnente divulgada na
TV de que a "preferênCia nacional" é pelo "sabor- bem Brasil", "le
.~~a":.e~, num "estilo de vida ll de 11 uem sabe o ua uerll e oh;

ga "ao sucesso".

Todos sabemos, e está cientificamente provado. que a
verdade é exatamente o oposto de tudo isso, numa autêntica in
versão de valores. Nos países mais adiantados, a lei obriga a
impressão de uma caveira em cada maço de c.i.gar-r-os e os seus
anúncios são proibidos até a.L tas horas na TV e também em ou-
tros meios de comuru.caçào ,

. Conhecendo-se os malef'.ic~os que o fumo tem causado à
pessoa humana e a angestáo permanente de fumaça pelas vias res
piratór:..as ao or-gana.emo quando em emba.entie f'echado é consider~
do uma va.c l.éncf.a , ao bem estar e à saúde daqueles que não têm
o vicio do fumo, causando-lhes danos por vezes irreparáveis ,

2P0134,?_-2_·------,

JUSTIfICATIVA

Modifique-se o texto do § lO do art. 256 do Projeto de
Canstituição pelo seguinte:

§ 112 - A programação de Rádio e TV, salvo o jornalismo,

será submetida aos lIConselhos de ~tica":

I. "Conselho Federal de ÉticaU
- cujos integran

tes serão eleitos pelo Congresso Nacional e
atuarão em relação aos programas, chamadas e
comerciais que atinjam maas de um Estado da
federação.

11. "Conselho Estadual de Ét~ca" cujos integrantes
serão eleitos pela respectiva Assembléia Le
gislativa e atuarão em relação. aos programas
chamadas e comerciais que atinjam somente o
seu Estado.

JUSTIfICATIVA

EMENDA MODIfICATIVA

A televisão entra em nossas casas, nos lares de todos
os brasileiros, indiscriminadamente. Com a ausência dos pais, Que
trabalham, lecionam ou estudam fora à noite, os filhos ficam à me.!.

cQ, também nos horários noturnos, da Televisão, que nem sempre é
educativa e edi ficante. Assim comq os 'lledicamentos e os alimentos
sofrem acompanhamento e f'Laca ILzaçãu , a comunidade tem que se pr!.
caver quanto aos elementos formadores dos caracteres de nossas ex!
anças, ado tescentes ~ jovens - as novas gerações sobre as quais t~

f;;;~~~ (r-/ll/sro~1') ]
e--""'" ( ""i"fÜIl~

A União, os Estados e Municípios tributam tudo. Co
bram sua parcela quando o cidadão trabalha, compra, vende, produz,
comercia, recebe herança, falece. Não há a mínima razão que justi

fique cobrar impostos~ sobre esses 5 elementos básicos que
lhe podem permitir pelo menos continuar vivendo.

r

EMENDA
f1

r
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rer- TUTO/JUSTlileAçio -,

f) atribuem-se a cada candidato, registrado por
político, votos federativos, dividindo-se o número de

por ele obtidos no distrito eleitoral, pelo correspon 
quociente eleitoral, desprezada a fração;

partido
votos,
dente

c) a cada distrito eleitoral corresponde um núme
ro de votos federativos equivalente ao número de representan

tes da respectiva unidade federada no Congresso Nacional;

d) o número de votos federativos do Distrito Fe
de,al é igual an de Estad0-i

e) em cada distrito eleitoral, determina-se um
q~2~iente pleitoral dividindo-se o número de votos apurados,
excluindo os nulos e os em branco, pelo respectivo número de
vntns fedel"Attvos t desprezada a fração se igualou inferior a

meio, e elevada à unidade imediatamente subsequente se supe
rior;

g) os votos federativos remanescentes não atribuí
dos aos candidatos com a aplicação da norma contida na alínea

precedente) serão distribuidos mediante a observação das se 
guintes regras:

plenamente se justifica a terminante proibição de se fumar em
ambientes fechados.

EMENDA ADITIVA . Inclua'n-se mais un inciso e un parágrafo no artig:J 184, COOI

a redação d'J íncrso VI e do § 5º da artigo 182, respectivarne'1.te, supriminOO-se e,!
tes últimos inciso e parágrafos citados, e acrescentando onde couber que 05 Esta

dos repassarão aos nnmicípios 50% do produto da arrecadação. -

JJSrIFlCllÇll.o

r
EMENDA 2P01344-9
~~~~="-"'--==-=--'----'----AUTDR------------,l: Senador LEITE CHAVES

Até 1967, o I~osto Terntonal Rural - ITR - era de competência dos e;;.
ta:1os. A pretexto de lJt\8. fOIiWlaçã'J e execução de política agráris mais consiste~

te, pela refozma tnbutária de 1967 , foi re~irajo da cOll\"Je~ência dJ5 EStejas para
ser dnc'lufdo na da. uuão, ficando a totaj.Ioeoe da correspondente receita para os
municíp1.o3.

Assim, retirou...se dos estaoos UTIa fonte de receita e UTI ~ortan~e in.!

trunento auxiliar de f'Iscal í.zaçãa do ICM incidente sobre prodotos primátlDs signi
racat.tvos ecanam1carneite na-a a maioria d:J5 es":adas. sere-se, ainda, que esta ~

dança não real.azo.i a reforma agrária e lTkJito menos g~ro.J recursos para tantq.

No Ri:) Grande do Sul, por exermlc, estatío responsável por 10,7% da arr~

cadação nacional desse imp:Jsto em 1986, a vala:: do ITR arrecadado emmédia par hes.
tare de terra agnculturável foi d'3 Cz$ 1,70. Un pé de alface custava em cezenoro
do mesmo ano Cz$ 3,62, suficie;,te para paçar, portanto, o ITR relatlvo a dois heE,

tares. Na B!8s11, o valor médio arrecadatío por hectare é aind~ mencr, situa-do-se

em torno de Cz$ 1,00, inferior ao preço de un molho de 8:JriãJ, produto agrícola e.!
te que se ruItiplica, mesmo sem a intervenção hu'ne'"la.

Deve-se considerar, 'tamaén, q.re grande parte dos assentamentos rurais
realizados na última década o foram pelos estados q.ie, entretanto, não disp..Jnham de
rê,cuTsoS espscífi~s Ea_r-ª.- .tª-! fIm._

1) divide-se o número de votos dados a cada
candidato pelo número de votos federativ·os a
ele atribuído, mais um, cabendo ao candidato
que apresentar a maior média um dos votos f'e 

derativos a distribuir;

2) repete-se o procedimento para a distribui 
ção de cada um dos votos federativos;

3) em caso de empate procede-se à distribuição
ao candidato mais idoso.

§' 2!!"'- "A eleição do Presidente impJ:i'cará na
do candidato a Vice-Presidente com ele registrado".

JUSTIFICACJlO

A elelção direta para Presidente e Vice-Pre _
s'idente da República, assim entendida como aquele sistema elei
toral em que csda eleitor vota em, um candidato registrado por
Partido !'orítico e se considera eleito o candidato que obtiver

a preferência da maioria dos eleitores, constitui uma negação

flagrante do tipo de Estado que o Brasil adotou desde a Repú-
blica a Federação.

Constituinte OSVALOO COELHO e Outros

r.r-------------TEXTOIJUnl~IC";io--------------

Oê~se ao Art. 91 do Projeto de Constituição A da
Comissão de Sistematização a seguinte redação:

T

E não se poderia dizer que, adotando-se
atual forma de eLe i ção , os Estados-Membros de densidade elei-
tor_aI menor estariam participando da formação da vontade

nacional, na escolha do Presidente d~ República denominada

de Federativ~ do' Bra~il.

Partindo-se do pressuposto de que a atual
Assembléia Nacional Constituinte continuará a adotar esse tipo
de Estado , urge aperfeiçoar o sistema simplista, anqênuo
anti federativo da eleição para Presidente e Vice-Presidente da
República atualmente e em vigor por força da Emenda Constitu 
cional na 25/85.

Na verdade , a Federação pressupõe p~rt~cipa~~o

pcnderada de todos os Estados -Federados ou Estados-Membros na
formação, da vontade nacional.

Isto porque o Estado Federal é lIum Estado que
se compõe de um certo número de Estados, um Estado de Estados";

assim, 11 as mani festações políticas que ôcorrem num Estado
Federal são de duas ordem: as maní res t ações do próprio Estado

Federal e as dos Estados Integrantes" (1).

Por isto, 11 o Estado Federal é um Estado ca 

racterizado pelo grau mais elevado e por uma forma especial

,de descentralização compõem-se de coletividades -membros ,
os quais ele domina no entanto, aquelas possuem autono - "
mia constituclonal e participam da formação da vontade fe

deral" (2)

2P01345-?
-----------,

" Art. 91 - O Presidente e o Vice- Presidente da

,República serão eleitos por sufrágio universal e voto direto
e secreto, em todo o País, noventa dias antes do término do
mandato presidencial.

§ 12 - Serão observadas , na eleição de que trata
este artigo, as seguintes normas:

a) o processo eleitoral obedecerá ao critéI:io de pon
deração federativa estabelecida com base no número de repre

senta-ntes dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios no
Congresso Nacional.

b) cada Estado, o Distrito federal, e cada Terri
tório, exceto o de Fernando de Noronha, constituem, para fins
deste artigo, distritos eleitorais;

EMENDA
(
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bras, participam da eleição três delegados para ca
da região, eleitos pelo Conselho Regional de forma
a ter assegurada a representação. das mí nor i eso •

Pretende-~e , portanto, COIfl a presente propcs rção ,
,a implantação de princípios que já vigoram em relação à eleição

dos Membros do Congresso Nacional e cuja adoção , para a eleição
dos mais elevados cargos da União , Presidente e Vice-Presidente
da Repúb;J..ica ,redundará no fortalecimento das Estados, terri 
t6rios e Distrito Federal; e, conseqUentemente , da princípio

f:.~ativo,_básico na or~~~.!~çã~_~~~ ~!~~!~iro.

art ..12 ) ; no en 
Deputados e Sena

( Estados- Membros)

3B. Jo~quim Francisco

39. Ruy Bacelar

40. Joaci Goes

41. Jutahy Jun,or

42. Jutahy Magalhães
43 .. Enoc Vieira
~4.Vieira da Silva
45 ..Marcos Lima
46 ..José Dutra

~7 ..Ezio Ferreira
48..Eunice Michiles
49.José Thomaz Nonô

50. Saldanha Dern
51. João Lobo
52 ..Marco Maca.eL

53. Jorge Bornhausen
54. Carlos Chiarell,
55.Vingt Rosado

56i. Flavio Rocha
57. Iberê Ferreira

I
5B,"Ismael Wanderley

59·Manoel Castro
60 .. Silvio Abreu
61·Mauro Miranda

62. Helio Cos ta

63·Basilio Villani
6~·Myriam Portella
65. Herácl i to Fortes
66 ..José Mar-anhão

57·Manoel R~bel.ro

6B·Carlos Vinagre
69·Benito Gama

70'Daso Coimbra
71·Alber~co co rõear.

72. Firmo de Castro

73. Sotero Cunha

~: Osvaldo Coelho
2. Furtado Leite

3.Pedro CeoLarn
4.Aécio de Borba
5.G1del Dantas

6 .Mil ton Barbosa

7.José Fernandes
B. Paulo Marques
9 • Luiz Marques

10.Assis Canuto
11. Franc~sco Sales

l2·Rodrigues Palma
13·Marcio Lacerda

l4'Divaldo Suruagy
15"Albano Franco
16. Nilson Gabson

17"Odacir Soares
1B ·\Stelio Dias

19"Inoaencio Oliveira

20'Antonio de Jesus
2~·Waldeck Ornelas
22;Osmu~do Rebouças

23'Sosé Costa
24 . Rita Furtado

25·Jos~ Luiz Maia

26' Ar naldo Prieto

27' J ofran Frejat
2B·Alvaro Pacheco
29·Jesualdo Cavalcanti
30. Átila Lira

31~Raimundo Bezerra
32. Celso Dourado
33. Francisco Rollemberg

34'Antonio Carlos Franco
35. Acival Gomes
36. BoSC~ França

37. Lucio Alcantara

forma representat iva republicana federal
tanto de eleitores igual ao duplo do total, de
dores que a capital a cada .uma das provínciãs
poderá enviar ao Congresso.( art. 81).

No entanto , a Constituição da República Federal da
Alemanha de 1949 que proclama aquele Estado como Irl federal 11 ,

democrático e social 11 (art. 20) estabelece que "0 Presidente Fe
deral é eleito sem prévic debate pela Assemblé,a Federal (art.54).

Agarece aqui, c fanament e I, .como princIpio ligado ao
federalismo , o da eleição do Presidente da República por Colégio
Eleitoral r epresentat avo da f'ede r açãc , e não simplesmente como

mandatário imediato da maioria dos eleitores.

Outro exemplo nos vem da vizinha Argent!na, cuja re
democratização inspirou-nos recentemente. Sua Cons t Lt.uâ çãn de
~~53, proc~lama que a Nação Argentina adota para seu governo a

r

No entanto, a Constituição da República Italiana
de 1984, que não adota express-~m-;~te o tipo federal de E~tado-,
mas 11 reconhece e promove as autonomias locais 11 (art 52) ~ já

pão adota O processo da eleição simplesmente direta.

Pelo contrár~o , estabelece:

," Art. 83 - O Presidente da República. é eleito
pe!-'!. p.a.rlame~t~·em seSSã~-- -~~njunta dos seus mem -

'Realmente: levantamento efetuado pelo Tribunal
Superior Eleitoral referente ao 22 trimestre de 1985, dá
conta da existência, no Brasil de então, de 60.123.785 elei

tores.

A presente propcs ãção visa justamente isto: es

tabelecer um certo equilíbrio de poder entre as unidades fe
deradas, de modo a suprir as- extremas diversidades regionais 1

as múltiplas realidades locais; s6 assim se poderia real -
mente implantar uma Federação neste País.

Lição antiga já lembrava que, para a sobrevivên 
cia de uma Fede;a~ã·o --;-é impo-rt~nt~-- -q~;-;'--;ã~ ha-ja desigualda

des patentes de forças entre vários Estados contratantes. Eles
não podem , é bem verdade , ter uma igualdaéle exata de recur 
sos , Em todas as federações nav ra sempre uma gradação de poder

entre os membros: uns serão mais populosos , mais ricos, mais
civilizados que os outros... O essencial é que não deve haver
\Im Estado tão mais poderoso que os outros.... se existir um tal
estada, e apenas um, ele insistirá em ser o líder das delibe

rações em comum,... (4).

c~m a processo eleitoral ara proposto, assegura-se
a voto direto, secreto e universal; mas se procura concLl rar ,
também, o respeito à vontade soberana do povo com o prop6 

sito de robustecimento de nosso sistema federativo.

Õe mais a mais, o voto ponderado ora proposto

não é novidade alguma ,pois to~as a! Repúb~icas Federativas
modernas o adotam, de uma forma ou de outra a começar' pelo
exemplo" ~aio-;-de- Federação - a dos Estados Unidos da América,

que serviu de inspiração para todas ~s Federaçíles de Estados

atualmente existentes ..

Observa-se que a eleição direta para Presidente

da República que há pela forma contida na Constituição Brasi
leira em vigor, somente é adotada nos Estados Unitários ..

A Constitüição Francesa de 1958 após declarar

ser aquele Estado "numa República indivisível" (art.29)·,
preVê-o a eleição do Presidente da Repúbhca por-meIõ de súfrá -
gio universal e direto 11 ( art.62 ) .

nas outras unidades da Federação.

Se considerarmos a exí stêncía , no País, de 26
unidades federativas , não se pode dizer que há federação em
um processo eleitoral em que a vontade de 04 dessas .unida
des pode prevalecer sobre os outros 22.

r;.- sempre conveniente lembrar que" uma ver 

dadeira Federação hós só teremos quando for superada a insó
lita antinomia, no Governo da União' ,entre as r ea l í dadesi de

um Poder Executivo unitário e um Parlamento Federativo. E evi
dente que uma f'eder ação que se restringe a considerar o equa.
líbria entre o poder Central e o Poder local, é, sob o aspec
to conceituaI f deficiente, posto que puramente conceituaI, não
se alçando , íiilssim,a . uma dimensão democr~ticâ integral. Esse
conceito torna-se certamente t mais sólido e consistente " quan
do toma em consideração, também, o equilíbrio entre os entes
federativos. E a passagem do estático formal para o dinâmi-

co concreto 11 (3) .

Pelo processo da eleição direta previsto na
Constituição em vigor, o eleitorado dos Estados de São Paulo,

Minas Gerais, Rio de Janeiro, e Rio Grande do Sul somaria
31.423. 943 votos, suficiente, portanto para eleger o Pre 

sidente, não importando o resultado obtido pelos candidatos



;JUSTIFICATIVA

Comuni-

256 ·Cesar cals Neto

257.Moise5 Pimentel

258 Paulo Macarini

259'Virgilio Galassi
260·Mario "'Lima

261 Carlos Sant' Anna

262'Gerald~ Bulhões
263'Dalton Canabrava

26~·Sigmaringa Seixas
2B5'Helio Manhães
2G6·Mat heus Iensen

267 ·Fernando Cunba
268'PaUlo Roberto

2GS.Mendes Ribeiro

270.José da Concei~ão

271.Lavoisier Maia

272 .Wilma Ma1a
273.José Tinoco

274.José Jorge
27S.João Alves
276.0svaldo Lima Filho
277 .Mello Reis
27a .üerson Camata

27~ .Meira Filho
280 Ma-ria Lucia

261,Jairo Azi

282.Ruben Branquinho
263.carlos Alberto Caó
28tJ-GeTson Peres

28Snomíngos Juvenil
286Jonival Lucas
267 -Eraldo Tinoco
2813.Jessé rere rre

289 ôergio Brito

2901(oberto Torres
29). ,José Geraldo
292~Francisco Diogenes

293.Arnaldo Moraes

29~.Amilcar More~ra

295 - Salatiel Carvalho
295 - Gonzaga Patriota

297 - Gil Cesar

EMENDA ADITIVA

DISPDSITlVO EMENDADO: Titulo VIII. Capítulo V

Incluir no Titulo VIII. Capitulo "/, referente
cação, artlgo com a redação sequact e ; •

Art. - F,ca vedado aos poderes públicos toda e qual-
quer forma de pressão politica ou econômica às empresas concessio
nárias dos Serviços de Rádio e t ei ev i são ,

213-. Jesus Tajra

214. Mussa Demes

215. Leur Lomanto

216. Victor Trovão
217. Humberto Souto
218. Francisco Benjamin
219. Messias Goes
220. Homero Santos
221. Osmir Lima

222. Mauro Sampaio
2~3. Felipe Mendes
22lL Adauto Pereira

225 .. Edme Tavares
226. Edison Lobão
227. Davi Alves Silva

228. José Mendonça Bezerra
229. Antonio Ferreira

230. Jayme Santana

231. Cristovam Chiaradia
232. Orlando Bezerra
233·Jose Lins

234. Ubiratan Aguiar

23S'Valmir Campelo

236'Expedito Machado
237·Fernando Gomes

236·Santinho Furtado

239·Nion Albernaz
240'João Natal

241. Geraldo Melo

242'Mario Assad

2~3·Maurilio Ferreira Lima
2~~·José Carlos Vasconcelos
245 'João Carlos 11l1ce:riir'
246·M1raldo Gomes

247'Alexandre Puzyna

2~6'Adolfo Oliveira
249·J oão da Mata

250'Evaldo GOnçalves

251.Saulo Queiroz
'2.52 "Lud z Pr'e â r e

253 ·Wilson Carnpo s

254 'Ra t a Camata

255 ·,lose Elias Murad

=------------- TtllTD/~u5T1m:"çiD ,

tl emenda ora suqer i da reforça o princípio de isonomia
da não dLsc r mu.nação na ut í Li aação de espaça no Rádio e na Televi

são, Impedindo a censura~ à programação desses melas de co
municação de massa, através da oferta de favores ou retirada de be
nefícios de cunho político Ou econôe.rcc

l'll!N.lIllD/CONl~~iD/'l,I'CD"I'~iD --,

144. Aloysio Chaves
145. Luiz Viana

146. Nyder Barbosa
147. Lourival Baptista
148·Alceni Guerra
149. Paulo lP1mentel

150.Cleonâncio Fonseca

151'José Queiroz

152.Mário Bouchardet

153.Áureo Mello
154.Henrique Eduardo Alves

155.Simão Sessim
156.José Teixeira
157.Eliézer Moreira

156.Francisco Coelho
159.Jarbas Passarinho

160.Bezena de Melo

161.Chagas Duarte
162.Jorge Viana
163..1oaquem SUcena
164.Alysson Paulinelli

165..Ronaro Correa
166 oVinícius Cansanção
167.Alexandre Costa

166.Ãngelo Magalhães

l69·Rosa Prata
170·11varo Antonio
171-Sandra Cavalc::anti
l72,Jonas Pinheiro

173 -Carlos virg~lio

174 'Sarney Filho
175,Júlio Campos
176 v oão Agripino
177~uízio Campos

178 ~icardo Fiúza

179 Márcio Braga
16DWilson Martins

181 Affonso Camargo
162Mozarildo Cavalcanti
183 Darcy poa s a

181J JUfl'edo' Campos
185~ Carlos Benevides

166. Leopóldo Peres

167. 'Teotõnio Vilela Filho
1&8. Almir Gabriel
169. Mendes Canale

190. Nelson Wedekin

191. Ronaldo Aragão

192. Mauro Benevides

19a. Louremberg Nunes Rocha
194. Jamil Haddad
195. Ivo Vanderlinde
196. Vivaldo Barbosa
197. Pedro Can~do

198. Nelson AgUiar

199. Fernando Bezerra Coelho
20~. Lêzio Sathler

20L Luiz Leal
202. Ubiratan Spinelli
203. Osvaldo Sobrinho
~04. Hilário Braun
205. Adroaldo St.·eck

206. Gilson !fachado

207. João Machado Rollemberg
20g. Oscar Corrêa

209. Victor Fontana
210. Levy Dias

211. Paes Landim

212. Dion~sio Hage

74·Moema São Thiago
75'Beth Azize
76. Anna ~laria Rattes

77'Guilherme Palmeira
7S·José Mauricio
79.Jalles Fontoura
60.Nest~1' Dual'te
Sl.Dem.sar Arneiro

62.Antonio Fal'ias

63..7orge Arbage
8~ .Asdrlibal Bentes
65.Raul Ferraz

66.Chagas Rodr Lgues
67.Gandi Jamil
88,José Lourenço

69,José Freire
90 ;lfirgildasio de Séna

91·Walmor de Luca

92 'lraj á Rodrigues
93·Luiz Robel'to Ponte
94 Marcelo Cordeiro
9,5-Adylson Motta
96-Abigail Feito7a
97 Mal'ia de Lourdes Abadia

96~gusto Carvalho
99Humberto Lucena

10Ó·lram Saraiva
101 Ronan Tito
102 <:assio Cunha Lima

103 Marluce Pinto
104 Osvaldo Bender
105Genebaldo Correia

106Domingos Leonelli
1071'1maral Netto

108 l\ntonio Camara

109 Roberto Jefferson
110 paes de Andrade

lllFernando Sant~na
112Geovani Borges

ll3Eraldo Trindade
1~4Iranuan rQsta Junior
115. Mauro Borges

116. Leite Chaves
117. Raâmundo Lira

118. Virgílio Tavora
119. Roberto Campos

120. João Castelo
121. José Ignacio Ferreira

122. Nabor Junior

123. Joaõ Menezes

124. Mario Maia
125. Mansueto de Lavor
126. Mauricio Corrêa
127. Luis Eduardo
l26.;i1osé Agripino

129. José Moura
130. Alércio Dias

131. Nardso Mendes

132. Mauricio Campos
13'3. José Santana de Va.sconcellos '
134·'Siqueira Campos
135. Paulo Roberto Cunha
136. Annibal Barcellos

137·0ttomal' Pinto
136. Ruberval'Pilotto
139. Raquel Candido

HO. Gustavo 'Faria

141. Rubem Medina
142. Roberto Balestra

143. Harlan Gadelha
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e.xpoe S. Exa. , in verbis: j
"Sem pôr em dúvida os elevados propósitos que decerto a

terão Inspirado, sou de opinião que essa norma não deve subsistir no

I;exto constitucional. Isso. não apenas por tratar-se de m'!.téria .que
ameu ver se regularia com maior propriedade em lei ordinária; mas

também, e sobretudo, porque, nos termos em que redJ.gido, o d í spos í t í.

vo é de aplicação J.mpossível em várias hipóteses e inconveniente em
muitas outras. Passo a expor, brevisslrnamente, as razões desse meu.

entendimento,

A referência í ru c í a I a "processos ,iudJ.ciaJ.s ll , J.n genere ,
leva à conclusão de que a dr sc í pLírra prevista será obr rqa tdr í a para

todo e gualguer processo I sem exceção. Com a deva da vênia, ahsurdas

são as consequências. É obv i ament e inconcebível, por exemp Lo, Que
se tenha de começar pela forma indicada no Pro Ie t o um processo ~_

nalo Mesmo no campo c Iv i L, porém, ela não se afeiçoa às carecf-e'r r s ,

t acas de bom número de pIei tos. Basta pensar I V. g, J nas execuções

nas falências, nos inventários, nos mandados de seguraça, nas desa

propriações, em diversos processos cautelares, como a produção ante

cipada da prova - para só mencionar alguns~ casos de mais gritante .I,!!
ccmpat í.b í Li.dade , Recordam-se ainda os f'e i tos em que a formação do

convencimento do juJ.z dependa essencialmente da r ea Lazação de perí

cia: como forçá-lo a proferir sentença nas 48 horas seguintes à au
dd ênc i a preliminar?

Por outro lado, não me parece recomendável a adoção da
s i s t.emât.Lca do artigo 120, com a amplitude Que se lhe quer dar, mes

mo nas hipóteses em que ela se mostre possível. Pelo menos nas COma!
cas de maior movimento forense, a r eaj aaação obr-aqat.dr f a da audiên-
cia preliminar contribuirá para o congestionamento das pautas dos,

juízos, . já tão sobrecarregadas. Muito dJ.ficJ.lmente se poderá esperar

que os juízes, sem prévio contato com as osr t es e com as provas fOI

mem convicção rápida sobre o-litígio, com base apenas nos dados Que

se colherem naquela audiência, de tal modo que fiquem habilitados a

sentenciar em 48 horas. Tal prazo acabará por ver-se descumpr-a do em
grande percentagem de processos, com ressalva talvez dos mais singe
los - para os quais, entretanto, já existem (ou podem vir a exi e t í r ) "
os Juizados Especiais de Pequenas Causas, em funcionamento, com bons

resultados, em vér i as cidades .. Receio, em suma, que na prática se

produzam efeJ.tos opostos àqueles que se têm em vista com a inserção
da regra do ar t i qo 120 na Cons t i t u.lção

Compreendo e louvo a preocupação da douta com ssão d't Si!
t ena t azaçãu com o problema da complexidade e da Jent a dão dos pleitos

Judiciais. Não acredito, contudo, que entre os meJ.OS hébe i s para re-

solvê-lo se inclua a consagração da regra como a do ar t i qo 120 do

Projeto. A Ldéz a da auo.í ênc ra preliminar poderá eventualmente ser

utilizada, dentro de limJ.tes r eacéve i s , numa reforma da legislação

processual; e não será demais lembrar que na Áustria, onde ela era
em regra ob r Iça t õr aa (no processo cJ.vll), recente lTIodificação do Có

digo ve i o a torná-la facultativa, a demonstrar a cautela que se im

põe na discipJjM-.d.a matérja ll

Comuni-

Pt.t: ..AR10/çoWI~$Ão/IIU.COWlssio--------___,

g"~~
AUIHATURA

PLENARID

presente emenda reforça o saudável princípio do plura

lismo ideológico, .i mpedf ndo toda forma de discriminação contra pes
soas, grupos ou entidades. Além dlSSO, propac La a democratização na
ut Ll r zação de espaços no RádJ.o e na T~levJ.s~~o.

;JUSTIFICATIYA

EMENDA SUPRESSIVA

Incluir no Título VIII, Capítulo V, referente

cação, artigo com a redação seguinte:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Título VIII Capítulo V

Art. - As empresas de Rádio e Televisão não poderão
estabelecer df.sc r Inunaçãn contra pessoas, grupos ou entidades, fi

cando obrigadas a ceder espaços na proqr amação jornalística e cult~

ral a todos os partidos políticos e correntes de opãru ão , nos ter

mos da Le a ,

o s i qna t ár Lo desta, emenda, tendo trabalhado como jorna-

lista em quase todas as empresas de televisão, pode testemunhar o

quanto as mesmas sofrem ou podem sofrer pressão dos poderosos, qe
dentro e de fora do poder público.

r

r

EMENDA 2P013~"?-_3 --,
tJ DEPUTADO ROBERTO D'AVILA

Suprima-se, por inteiro, o artigo 120 do Projeto de Cons

tituição aprovada pela Comissão de Sistematização.

;JUSTIFICATIYA

o arUgo, cuja integral supressão se pretende, estahelece,

em síntese, que todos os processcs ,iudIciaIs serão iniciados por au
diência, com a presença das partes, devendo ser proferida sentença

em 48 horas, abrindo-se, em segUIda, o r i t o ordinário se houver Im

pugnação por qualquer dos i.nt er-e s sados .
Essa d í spcs rção do Projeto apresenta-se verdadeiramente

inaplicável, em alguns casos, e Lnconveruente , em mui tos outros,

Além disso, ao invés de pr op i c Lar celeridade na prestação da tutela

jurisdIcional, opera em seu detrimento, além de atentar contra os ~

lhores e mais respeitáveis escólios do direito processual contempo
râneo,

É oportuno e suf.Iciente reproduaa r , neste passo, a Impugna

ção dirigida ao artigo 120 do Projeta pela eminente Desembargador e

Professar de Processa CiVlI na R10 de Janeiro, JOSÉ CARLOS, BARBOSA

MOREIRA, reconhecidamente uma das maiores aut or rdaoe s na matéria.

EMENDA 2P01349-0
AUTOR'- ____,j ~PC..d'O"BCI)~

[J ALDO ARANTES . c...:' ~
P.. l!:H...RIC/çI)IlISS~I)/.U.COlllsslo ____,

= TnTO/Ju$TltIC.Ç~O' __,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO'EMENDADO: art. 220 e parágrafos

Dê-se ao art. 220 e seus parágrafos do Pz-ojeco de ccnst i.t.uaçâo

a seguJ.nte redação:

11 Art. 220 - A declaração do amóve I. como de a.ntiezes ae ecca.af Plt

ra f i.ns de reforma agrárIa autoraaa a unaâo a propor a ação de desa

prop'ri.açâor
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ção:

Dê-se ao art. 200 do ProJeto de coneta.t.uaçãc a aequarrt.e redS.

~"AItT.DO~
PCdoB

"LIMAlIIO/Co"'I"Io/.u.eO"'luio --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 200

11 Art. 200 - É considerada empresa nacional, para todos os

f a.na de da.r-en t.o , aquela cu j c capital pertença a brasile1.ros domi,.

cae Lz.adoe no país e que, conscã tuaõe com sede no país, nele tenha

o centro de suas eecaeêee , ressalvadas as macr-o e pequenas empre
sas peevc.suas no art. 212 desta Const1.tuição".

JUSTIFICAÇl'iO

A grav1dade que assu!!!e a atual dív1.da externa brasileira e as

denúncaea que pesam sobre esse processo de endz.va.demenno , eXJ.gem

que a Assemblé1a Conatiatiua.rrt.e adote posição soberana que salvaguar

de os legi:t amos arrte'ressea da Nação, com as medadas propostas.

f:J PLENÁRIO

EMENDA 2P01351-1'
tJ ALDO ARANTES --=='---~===--'-==;

§ 12 - Decretada a dasep'ropra.ação por a.nt.er-e aee socaet , a Unl.ã

será amat.a.de juddcaeLment;e na posse do amôveL, meda.an t.e o depésr to d

valor declarado para pagamento do ampoet;c terrl.torial rural, em títu

los da ô ívaõe agrária, Lamd.tiada a contestação a d a.acut.a.r- o valor de

pos a.t.eôo pelo expropraant.e r

§ 2~ - Nl.nguém poderá ser pxopra.e't áz'Lc ou possuaõor da.t-etia ou l.

da.z-etiemerrte , de amóve L rural de área cont!nua ou descont:Lnua, que uI

trapasse as eequa.n'te a damensêes e

I - quanbent.os hectares nos Estados de Ml.nas üecei,s , Espír

to Santo, Rio de .renearo , são Paulo, Paraná, Santa caeaeane , e Rl.O

Grande do Sul;

II - um ma.L hectares nos Estados do Maranhão, ceará, Pa.au.i ,

Rl.Q Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, aehae ,

GOJ.ás, Mato Grosso do Sul e DJ.str~tp Federal, salvo as reg~ões de ca

cêncae de terras ou a população neceesaeaea , onde prevalecerá a área

méxama de quanherrtoa hectares;

111 - um ma.L e quannenuoe hectares nos Estados do Amazonas,

Pará, nondênae , Acre, Mato Grosso e nos terr1.tór1.os de aoreaue e AmA
pá;

§ 39. - O l.móvel que ult;;'apassar as áreas máximas previstãs

no parágrafo antie'r.a.ox terá o excedente desapropriado nos termos des

te artigo;

§ 49. - são ânauecet.Lvea.s de õesepxopraeçâo para f1.ns de

reforma agrárJ.a, os amôveas pessoalmente explorados pelo proprietá

r1.O com ô imeneâc que não ultrapasse a 500 hectares na Reg1.ão Norte e

a 200 hectares no restante do país 11 •

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇl'iO

~~
2P01352-0

A conceatuação que propomos torna maz.e peecase a defin1ção

de empresa necaonaf como aquela e fet r.vamentia controlada exc'tusdvg

mente por bras1.leJ.ros, ao mesmo tempo em que resguarda as micro e

as pequenas empresas, normalmente empresas renu.r.xer-as , habitualmen
te gerenciadas por ama.qr-anties e atrrunqea.zos r-eaa.denties há anos no 
país.

EMENDA

As constantes manobras pz-ot.e La'tôt-a.as , por V1.a Judicial, por par

te de propm.etéxaos de imóveis xuceae deeapropruedos , vêm inv1.abil1

zar a adoção da reforma agrár1.a em nosso país. A formulação que prop

mos ob jenave impedir que 1550 ocorra, bemcomo garant1r que os pequen

proprn.et.ár-aos , com amévei.s entre 200 e 500 hectares, f1.quem exc Luado

dos processos de deeepr-opr-aeçêo por interesse social, ao mesmo tempo
em que estabelecemos Lama.tiea méxamoa perrru.tiadoe para as proprJ.edades

r-ur-aa.a , com o ob j e t a.vo de Lz.qua.dez- de f Lna'tLvamen't.e com o latJ.fund1.o

no campo oreea tearo ,

r.T" UXTOIJu'TIFIClÇio__~-- _,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 18 do Título IX - Das na.spcaaçôes Tran.

s rtôrras

"LlHAIIlO/CO"'I',Io/.u.COlll'.io --,

Inclua-se no Título IX - Das D1sposições Transitórias do PrQ

jeto da Const.a tiuaçãc um artJ.go com a aequarrte redação:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Ti:tulo IX - Das DJ.sposições TransJ.tór~as

tJ PLENÁRIO

t: ALDO ARANTES

,.,.,.-------------TUTONuUIFIC"ÇÃO- --,

rr="AItTlDD;=]
PCdoB

2PO 13~"º-_3_--=-----=--=-,,--=::..:...:-c:::::;- _
ALDO ARANTES

t: PLENÁRID

EMENDA
t:

Dê-se art. 18 do Títul.o IX - Das Disposições Trans1tórias
do ProJeto de Constituição a aeçuarree redação:

11 Art. 18 - No prazo de um ano da data de promulgação da

cona't.acuaçâo , o Congresso xecaoneL, através de cocu.esâc Na.atia , prQ

moverá exame aneLf.tia.cc e per-Lcaet. dos atos e fatos geradores do en

da.va.demerrt.c externo br-aea Lea.ro , bem como de todas as dív1das con

traídas por r.nat.a'cuaçôea públJ.cas e prr.vedea com credores externos

§ 19. - A comissão cr-a.ada por este az-t.a.qo terá a força legal d

ccnu.esâc parlamentar de anquér-a.tio para os f a.na de r-equa.sação e co11

vocação, e atuará com o auxfLac do Tr1bunal de Contas da una.âo ,

§ 29. - F1.ca suspenso o pagamento do prancaper. e dos respect1.

vos Juros e taxas da díva.da externa durante o runcacnamentc dessa
coma.esãos

§ 39. - Apuradas J.rregularidades, o Congresso Naca.cne.L declará

a mrLa.dade dos atos pr-e t acedoe e encamanbexé o processo do Min1stg

r1.O Público Federal, que proporá, no prazo de sessenta dias, a açã

cebdveL'",

" Art. - A coma.s aão Nac â.crraL de Energia Nuclear-, aeixa de

estar vinculada ao Conselho de Segurança xacaoneL, passando a in.

tegrar a estrutura do eu.ru.st.éri.o da cãêncaa e Tecnolog~a.

Parágrafo únaco - A conu.eaâc Nac:Lonal de Energia Nuclear

convocará a ccmuna.dede ca.entif.ãâ.ca neca.cna L para eJ.aborar as dÜ:e

trru.z ea de uma nova po l Ltaca de, energia nuclear a ser submetida à
aprovação do Congresso Nac i.cnaL" ..

JUSTIFICAÇl'iO

O ob jet.a.vo central dessa emenda é de sma Lat.axa.aaz a política

nuclear bxas a Len re , Não faz nenhum aerrt.a.do que o órgão encarr~gad~

de elaborar, executar e controlar a ut.a.j.a.aeçâo da -enez-ça.a nuc1.ear

no país ee j a euboxda.nado ao Conselho de Segurança Nacional e, pc.,;:'

tanto, tutelado pelos rm.Lat.axea , Vale l.embrar que orig~nalmente

a CNEN era va.ncuLade ao M1n~stér:Lo d~s xanas e Energia, passando

poet.er-aorment.e ao controle do Conselho de Segurança Nacional. O ac

dente nuclear ocoz-ra.dc em GOJ.ân1.a tornou evidente -c descaso das aB.
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r
toridades responsáveis pela política nuclear brasJ.leira. Como um

ramo do conhecamentio científico, o mais lógJ.co é a sua transferên.

eia para o Ministério àa Ciência e TecnologJ.a e a cc-pereacãpecâc
da comunidade cienti-fl.ca na elaboração de uma pofa.tiaca nuclear.

EMENDA 2P013~?_-4 ---,
tJ ==JINTE LíDICE DA MATA

Pl.lIll,t,'uo/cOIlISdo/IUIl:OMIUlo-- ,

r.T TuTo/~unl~lc...çi.O-------------_,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.7 2 , fnca.so I

CONSTITUINTE LIDICE DA MATa

r;-r-------- PL1:.... 'UO/COMIS.io/.U.CO..1UÃO--------__,

o Art. 33 passa a tel:' a seguinte redação:

Dê-se ao fncaao I do Art.7E. do Pzo j etio de conat.Ltiua.çâo se aequant;e

redação:

JUSTIFICAÇÃO

"I - garantia do direito de trabalho meda.antie relação

de emprego estável. , ressalvados:

a) occr-rênca,e de falta grave comprovada juôaca.aãmente r

b} ccnt.rwt.c a termo, não supexaox a doa.a anos, nos ca

sos de transJ.tor1.edade dos servaçcs ou da eeavaaeee

da empresa;

c) prazos definidos em contratos de expexaêncí.e , não

superiores a noventa dias, atendidas e« pp.cul1.arJ.

dades do trr'abe Lho a eea execut eõor

d ) supervâ.nâêncãa de fato econêmar-c ãnm-ar.spondveê ,

..c~anJ.co ou de J.nfortúnio da empresa, au jea tro a com

provação juõc.c.i.aã , sob pena de r-eant.eqr-açâo ou a.n

õenaaeção , a cr~térl.o do empregado; 11

2P013~~_-8 --,

P LENMtIO

Art. 33 - "Respeitada a p'ropoxcaoneã r.ôeôe com a população

do Mun1.cípl.o, o número de vereadores será de

no afnamc de 9 e no máximo de 21 nos mun-íc Ipaoa

de até um tru.Lhâc de baba,tantes; no mf.namo de

33 e méxamc de -Jl nos munacIpaoa de até 5 rol:.

lhões de hebaterrres e no méxamo de 55 nos muni

capdoa acima de 5 m~lhões de haba.t.arrte sv ,

E~~NDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 33

r.T -------TuTo/~unl'lcllçio-------------____,

íEMENDA
'~

JUSTIFICATIVA

o cb je't.avo dessa emenda é garantir que as grandes c a.dedes ,

com milhões de hejaa-ceneee , ecnpt.aem o número de integrantes das suas

Câmaras de Vereadores, para aumentar o nível de z-epz eeerrt.arrt.a.va.dade

dessas Casas Legislativas, estabelecendo Ldnu.t.ee mfnamc s e máxnmcs

para a sua compos~ção de forma prcpcr-cr.one t às populações.

A ee't.ebd.La.dade consca.tua-ee em uma das mea.e antigas e

ampoz-tiantiea xedvandãcaçêes dos trabalhadores brasileiros. Ela

sl.gnl.fJ.ca a ta-anqud ã rdede eccnêmace para o trabalhador e sua

famíll.a, resguardando o assalariado da nefasta prática da ro-
~_ade e do conseguente_ rebal.xamento de salário. OutroSSl.m

rs ressalvas constantes do texto ccnscatuem garant~as suzacaenees

ao normal Eunc a.onamerrt.c das empresas praveôea ,

A aprovação desta emenda ccnet.a.tua um real avanço na Leqa.s-.

lação tixabaLhas t.e brasile~ra e o atendJ..mento de uma .:z.mportante

pa.ração popuI ar.
,- T

r
rr;""""~I?CdoB

2P013~"!?_·2 -,
CONSTITUINTE LIDICE DA MATA

~ PLEIII...RIO/cCMISslc/IUICOMISSio ---,

PLENARIO

EMENDA
t:"L~dIUO/COlllSlio/s\JICOIlI"io __,

IEMENDA 2P01354-6
l!J CONSTITUIN';CE LIDICE DA ;:~-A------------'J cr;~~:;o~

• [!J PLENARIO ) tJ!f/~iJjJ

Et>lENDA ADITIVA

, DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX - Das nã.scceaçôes TransJ.tórJ.as

= TEll.TO/JUsTlFICAÇÃO--------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 247

Incluáse no .Título IX - Das üa.epcaa.çôes 'r'rene í.tér-aas do I?roJet

de ConstituJ.ção, um artJ.go com a seçu.rnt;e redação:

11 Art. - Integrar à admanLet reçãc cava.t de forma pxoqreaaava

e conforme da.apusez- a Lea , a eva.eção cava j. e suas l.nfra-estruturas"

Dê-se ao Art. 247 a aequa.nt;e redação:

Art. 247 - As verbas públ.:z.cas serão des t anedas excju

aa.varnentre às escolas ptibâ i.cas , cr-i.eôe s

mant.a.daa pelo Governo Federal, pelos Esta

dos, DJ..strito Federal e Municíp~os.

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇÃO

Todos os recursos do Poder Públ1.cO devem ser ões e ma-

r

o sistema de avaeçâc cd.va.L deve ser progressJ.vamente J..ntegrado

aos órgãos da eârmnf.st'reçâo cava.L, não se juat.afa.candc , em nenhuma

ha.pôtieae , a sua permanência na esf.era da avr.açâo ma.La.tiaz , Essa é
uma zeavânõâceçâo dos aeronautas e eercva.éeacs brasJ..lel.ros, através

de sues entJ.dades representatJ..vas, que subscrevemos e epoaemos ,

dos exc Lus a.vamentie ao enei.nc púbLa.co e gratuíto e à

das escolas púot.acae ,

manutenção
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PCdoB

A formulação proposta tem como ojaj et.Lvo garant2r que a ex-

terras indí enas só se a feita em caso de

extrema nec'eeaa.dede nacaonaf, após airtoz-a.zeção expressa das co

munidades indígenas e do Congresso Nacional, garantJ.ndo aos in

dígenas umpercentual sobre os resultados da lavra explorada. Ale

disso, propomos que a proteção dos dire1tos dos 1ndígenas ee je

extensiva às terras que eles ocupam, por ser um ccncea.tc mais

abrangente.

JUSTIFICAÇJ\O

PLENÁRIO

r
CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

r.r 'j.[1Ú1I1D/CDNI"lD/.u.tOlllll',;:D ~

~.."''':J
peQO

2P01357-1
---------~

PLENÁRIO

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

"Art. 42 - Será realizada eleição dJ.reta para Pres.!.

dente da República, cento e vinte dias s.
pós a promulgação desta Constituição..

§ únaco - O mandato do atual Presidente da Republi.

ca eermmaré sessenta da.ae após a elei

ção preva.st.a no caput deste artigo, cem

a posse do canda.datic eleito".

Dê-se ao Art. 4!:!: do Título IX - Das nasposdçêea Tran

sJ.tór1.as do ProJeto de conet.ã.tuaçêo a eequance redação:

L!J
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art.4~ do título IX das Disposições TransJ.t,Q

..,- 'Tt.X"lO/ofU'''ilflt.l.lliG ,

EMENDA
tJ

= T[)lTD/JU'TIFlt.Ç;;D ~

=-------------TtUOIJUSTI'ltAÇ.iD- _,

O texto que propomos obje-tdva ancIuaz- no texto ccnsm.tucac
nal a definição precisa dos pr-ancIpaos que devem nortear a polí

t.ace externa br-eeaLea.ra , mantendo relações dJ.plomát1cas com paí

ses e com entidades ou cr-qeru.zeçêes r eprasent.at.avae de povos, r-ª

conheca.daa pela ONU. Ao mesmo tempo, defendemos a adoção do pr-an

cípio cona't.LtrucaonaL de proJ.biçao da manutenção de relações di

ptomé'tacaa com países que adotem po'Ift acas seqr-eqacaoní.et.e s , à
exemplo do apaz-t.hea.d adotrado pela África do Sul.

~ ,....
I

11 Art. 4!:!-

§ t s - O Brasil manterá relações dap'lomécaces com todas

as errtia.dades ou organizações xepxeaerrtet.avea de povos, .reoonhecj,

das pe la ONU;

§ 22 - O Brasil não manterá relações da.pj.oméitia.ca s com paí

ses que adotem políticas seçrreçecãom.stea r 11

JUSTIFICAÇJ\O

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 42

Incluam-se doa.a parágrafos ao art. 4 e do ProJeto de Consti

tuição com a seguinte redação:

r
CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

JUSTIFICAÇJ\O

EMENDA SUBSTITUTIVA •

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 268 e seus parágrafos

2P01358-9
--~------~

o xeqame de transição polítl.ca J..nstitu:1do no país

com a ez.eaçãc da chapa Tancredo Neves-José Sarney se esgota com a

promulgação da nova constutuação , Este era o de se jc e o compromis

so e aauma.do puoj.acement;e pelos criadores da chamada Nova RepúblJ.

ca , A retornada do direito de eleger diretamente o próximo Presiden

te da República é urna e spaxaçâo de todo o povo bz-aea.Lenxo e ccnea

deramos que a.eac deve ocorrer no prazo de 120 dias após a promulg-ª.

cão da nova Constituição, quando se encerra obret.Loement,e o perío

do da u'renaação , Só um Presidente eaes,to d:Lretamente pelo povo te

rá a leg1t1In1d;de neceeeéxac para consolidar o regime õemccréeaec

e enfrentar a grave crise eccnêmaca vavdôe pelo país.

r

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

Dê-se ao art. 268 e seus parágrafos do ProJeto de Consti..
tuição a eequc.nt;e redação: EMENDA

tJ
2P013~Q-~1 ~

L'ANTIDDQ

PCdoB

11 Art. 268 - são reconhecido aos ípd10s seus dire1tos or~

gJ.nários sobre as terras que ocupam, sua organização social, seu

usos, costumes, La.nquaa , crenças e tradições, compat.ando àiinJ.ão

a proteção desses bens.

§ 19 - Os atos que envolvam a.rrt.ez-eaaea das ccmuna.dades a.n

dígenas terão a par-t.acapeçâo 'obrJ.gatór1.a de órgão federal pró

peac e do MJ.nisterJ.o PúblJ.co, sob pena de nu.La.dade ,

§ 2!:! - A exploração das z z.queze s eunereas em terras ~ndí

genas só poderá ser e ret.aveôe , como priv11égJ.0 da União, no ca

so de o exea.qa.z- o aneereeee neca.one L e de a.nexaatra.rrem reservas

ccnheca.dae e aufa.cLentie s para o consumo a.ntie rno e exp'tor-évea.s ,

em outras partes do territór1.o nacaonaã , após a autcr.raeçêc das

populações anô-íqenas envotvaões e do Congresso NacaonaL e obr1ga

à des t aneção de percentual sobre os resultados da lavra em bene

fíc~o das comúna.dadea 2ndígenas e do mea.o-umtderrt.e , na forma da

le1 11
•

r.T 'I.II:N"NID/tONI',lD/.UltDNI"lo ~

PLENÁRIO

= TtXTD/~U'TIFICAÇ;;D- _,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 167

Dê-se ao artigo 167 do ProJeto a eeçua.nt;e redação:

Art. 167 - As Forças Armadas, ccnena.trua.dee pela Mar1

nha, pelo ExércJ.to e pela neronéut.ace , são instJ.tuições nacionais

permanentes e regulares, organ1.zadas com base na ha.e rerquae e na

disc:Lpl;na, sob a autoridade suprema do Presidente da República ,

e destJ.nam-seJLdefesa da PátrJ.a, à garantia dos poderes const1t!!

caoneí.s , e por andcaamve do Poder Executivo com a pr-évae aprova

ção do Poder t.eqa.s t.e t.Lvo , da ordem const.aeucaonaa ,
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JUSTIFICl\Çl\o JUSTIFICAÇllQ

PLII:.. AIIIO/eOMlssio/.IJICOIIllUil;l --,

Esse direito não pode desaparecer.

Não era essa, porém, a ratio legis do preceito. Seu objetivo era tão so
mente ifllledir- a cassação do direito dos criadores e intérpretes, direito de fisc~

lizar, de controlar o fruto de suas criações, multiplicadas industrialment~ por
qualquer meio ou técnica. \

Sabemos todos que nas obras artísticas, notadamente naquelas coletivas,
ocorre a conjugação do capital e a arte, em todas as modalidades reprodutivas.

A Constituição de 1946 já consagrava o direito excluatvo do autor. Mesmo
antes, o Código Civil regulava a matéria no Capítulo da Propriedade Literária, A.!.
tística e Científica.

todavi~, os criadores brasileiros jamais conseguiram exercer seus direi
tos, via de regra submetidos a una abusiva desapropriação indireta, imposta p~los

titulares das indústrias, submetendo-os a regras leomnas em contratos de adesfJo.
N~ mesmo após a Lel 6.533, de 1978, que regula a profissão dos artistas

e proíbe a cessão de direitos autorais, devidos em cada exibição da obra, os gra!:!.
des usuãrãos das criações artísbcas têem respeitado essa obrigação.

Também em prejuízo. de nossa balança cambial, nas exportações das obras
V. G. Discos ou filmes - são omitidos título da obra, a autona e o valor espec!
fico, recebendo da CACEX una avaliação unilateral, por peso físico.

Por essas razões, os criadores intelectuais pleitearam à Constituinte es

sa emenda I garantindo aos autores e artistas intérpretes o controle econômico.
Esse controle econômico não tinha e não tem o significado que lhe foi a

tribuído para rejeição da parte final do parágrafo 29.

Não colocava e não coloca os autores e artistas como gestores da empresa
fabricante de discos, de filmes ou qualquer outra espécie de editores.

Tudo resultou da expressão nela contida, referente à produção, à indus
trialização, à reprodução das obras, eliminada neste substitutivo.

Excluída a dúvida - se cabível fora, eliminados a malslnada expressão ou
verbo que teria assustado os industriais.

com a redação ora proposta, desfaz-se a dúvida.

É indispensável o dispositivo, em garantia do direito de veraf'Icar , de pe

dir contas aos gestores das eanresas fabricantes das reproduções de obras coleti

vas, de acompanhar a destinação dessas obras de que participam os autores e arti~

tas.

Esta emenda foi proposta por daversas entidade sandícaís de artistas e té.E,

nlCOS em espetáculos.
Justifica-se esta emenda para corrigir o equívoco da supressão feita pela

Comissão de Sistematlzação, no trecho final do parágrafo 29, do artigo 59, que

dispunha:
IlSerá assegurado aos criadores e intérpretes o controle econômico

sobre as obras que produzirem ou de que participarem. 11

A supressão se deu pelo entendimento de que o controle econômico refeira..."
se às "obras que prnouaí rem", E como, na legislação ordinária vigente, produtores

seriam os industrials, os capitalistas, os que investem capital e assumem os ris...
cos da produção das obras gráficas, cinematográficas, fonográficas etc, e outras
obras coletivas, a mterpretação do texto levou a douta Comissão a um equívoco: À

errônea suposição de impossibilitar aos investidoresa gestão do capital inves
tido.

r;r-------------U](fD/Junlrtc4çlD ~

EMENDA 2P01363-S
[J CONSTITUINTE EDMILSON VALENT-I-M---'-'---------'=j - cÇ~~';':J

tJ PLENAI\IO

r

tT"P'C""lIT1D0s=J
PC do B

PLENARIO
PLIIlAlIlO/CONlSSiO/IUICl;lNllliO --,j (Tifi~i7ill

2P013~~-~7_' --,

2P013~!-_9_- ~

CONSTITUINTE EOMILSON VALENTIM

CONSTITUINTE EOMILSON VALENTIM

JUSTIFICAÇllO

Inclua-se no Cepo I, Seção I, do Título IV, o seguinte artigo:

A formulação que propomos va.ae regular com mais preci

são a posadba.Ladede de intervenção das Forças Armadas na gara-qtia

da ordem ccnet.Lcuc a.one t , subordinando essa arreervenção à J.nicl.ati

va 'exclusiva do Poder ExecutJ.vo com a prévz.a autorização do Poder

Legislativo. Com essa formulação, amaqa.narnca que se eva.ca a inter

venção ílJ.Inl.tada das Forças Armadas na ordem anterne , que deve ser

urna norma dos xeqamee democxátia.coe ,

I'LrMAIUD/cOW1Slio/IUICO..1UÃO----------, ~DATA----:::;l

PLENARIO ) O?tt>\ft J

Art. - 110 operariado e o ca~eSlnato trabalhador serão representados na

Câmara dos Deputados por UllB bancada apartidária, eleita por voto secreto e unl
versal, à base de 1 (um) operário e 1 (um) camponês por cada Estado e pelo Oistrl
to Federal, conforme a lei dispuser.

§ 12 - As entidades síndicaís , urbanas e rurais, indicarão ao eleitorado

5 (cinco) candidatos, escolhidos em Assembléias gerais ou congressos dessas enta
dades, em cada Estado ou Oistrito Federal.

§ 22 - O nome mais votado dos operários e camponeses nas eleições para a
Câmara dos Oeputados em cada Estado e no Distrito Federal, será eleito para con~

tituir a bancada apartidária. Os suplentes obedecerão a ordem decrescente de vot.§!.
ção,

§ ~ - Os candidatos escolhidos pelas entãdades sindicais serão por estas

registrados na Justiça Eleitoral.

Os operários e canponeses são a maioria _da população bra~ileira. No enta!:!.
to, não são devidamente representados no Congresso Nacional. Ou o são em nú'llero

inexpressivo. Essa anomalia precisa ser corrigida se quisermos ter im congresso
efetivamente representativo do conjunto da sociedade brasileira. Para tal fim PIE.
pomos a instituição de uma representação operário-acemponesa, que se constituiria

runa bancada apartidária.

Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 60, § 31

r-

~EOIenda Aditiva (j~I:-.v! T~~~/~Unr~cAe~DJI: ,rO' I f, J ~ ÍJ 'I .,.........

Dispositivo Ellendado: Título IV, Capítulo I, Seção I

r;r TEXfONUITlfICAÇiO -,

EMENDA
tJ

EMENDA
[!J

Dê-se a seguinte redação ao § 31 do Art. 6º do Projeto de COnstituição:
§ 31 - É livre a expressão da atividade intelectual, art.ístãca.cíentffaca

e de conmlcação, independentemente de censura ou licença. Aos autores pertence o
direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmís

síveis aos herdeiros pelo termo que a lei fixar. É assegurada a proteção, nos te.!.

mos da Lei, às participações Indívicuaís em obras coletivas e à reprodução da il1§.

gem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. Será assegurado aos cria
dores e intérpretes o controle econômico sobre as obras que criarem ou de que pa,!.
ticiparem.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 10

Acrescente-se ao Art .10 do ProJeto de conata'tuaçâo os aequarrte s
paragráfos :

UParágiáfo - p~ra a defesa dos interesses dos trabalhadores

as errt.a.dade s s Lndacaas poderão ceaenaaar ccnus sôes por local de

trabalho I gat"ant~da aos seus J.ntegrantes a mesma proteção legal

daapeneeda aos dJ.rigentes aa.nda.ce a s r
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"Parágrcofo - 06 chr~gente~ sindl.cã.~l.S, }lO ;Xe~CfC10'--;d~-
a t a.va.dade , . terão eceeec Lcoaa.a ele trabàlho na-·~ua ba,sé ceerr-

t.or i ..al de a tuecão . 11

A sobrecerçe da Jornada de trabalho acarreta

, alt.í~c;.l.mo {ndice "de aca.derrtee de trabal~o e aumenta o índice

de desemprego.

r;r-------------TtITO/~\,t'lI..c:AI;ÃO _,

Ef-iENDA ~DITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 72

cr-;'llIlTIDQ~

PC do E •

PLENÁRIÓ

DEPUTADO EDUARDO BONFIM

,", :

r.T-------- PI..! Il 11Il ID/ e OIllI" ÃO/ $u . eOll l u io - - - --,

Inclua-se um ancase no art. 7 2 do ProJeto de Conlt

tl.tuição ccn a aequarrt.e redação:

I

JU~TIFICATIVA _

o texto corresponde"-~: em 'parte,~ áõ que Já cõnstava do Art.72

do Anteprojeto de ccnsuc.euaçêc d'a cO~1ssão de -Ordem SOCJ.~l·,-· ~

Alg~ns' pcntios ce~traJ..s da a~~ação 51ndiéai e~tã'6'pr~sent~s"
na proposta: as;:~om:tssões por. ~oc-al' de , ~rabal~o, ~ ~g~r~n~ia de

pcot.eçêo aos ;~tPgrantes dessas. comissões e o acess;) ~c;;:~ loc~~i~
de trabalh~, no exeercfcão da at1vídade Sl.nd1ca1..

A emenda vase a.natrrumentia Lz.zer o movamaneo aa.nda.ceL no desem

penho de suas J.mportantes funções.

r

EMENDA 2P01364--=-3 ---,
tJ CONSTITUINTE EDMILSON VA~;~ItTIM r:ro"'''''~PCdoB

"Art. 72. -

Inciso - 'ree juat;e autioméuaco de salários, pro-

ventos e pensões sempre que o índ.l.ce

de inflação atingir a 10%,

tJ PLENÁRIO

r.T PL [ IIAlll O/ COW1' , i o / . UI COll l l l i o --,

r.T__-----------TEXTO/~USTlflC...Ç.O-------------_, JUSTIFICAÇÃO

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.71l. , Lnca.eo XII

Dê ao 1nCl.SO XII, do art. 7'~, do Pt-o jet.o de Conat a-'

t.uaçâo da coma.eeãc de sast.eroata.seçãc , a seguJ..nte redãçã~:

UXII - duraçã~ de trabalho não supe'rao'r a quarenta

horas aemanaa.s , e fiec excedente á oito ho

ras dJ.árJ.as, com J.ntervalo pe're , r-epouse e i
Lamerrt.açjicj "

o prancIpao do r-ee j us t e automáttco de aé Lar-ao s

sempre que 05 Indaces a.nfLac a.cná'ra.cs e t anç i rem aos 10% é um

pr ãncIpa,o de polítJ.ca seLe rdea que deve ser contemplado no tex

to constJ.tucional. Ele é fúndamental para recompor o poder de

compra dos assaâer Ieôos braeaj.e í.ros que , a tue Iment.e , sofrem um

arrocho salarial provocado pelas altas taxas inflac2onánas. -O

mecemsmo do r-ea juate eutométa.ce Já fol. adotado com sucesso no

BrasJ.l e, agora, propomos a sua ancâ.usêo cnc texto ccnetat.ucao

nal.

Jt1STIFICATIVA /llUINATUIlA

o BraSJ.l é lamentavelmente o pais· da mão:de-obra

barata e do iucro fá-cJ.l, ráp1d~ e desm~dido. - Todas as garantias

"são dadas ao poder econômico, todos' o~· sac~ifíc~os são dados à

classe trabalhadora.

pela CQtaç~o da moeda de maJ..o/86 temos:

EMENDA -2P01366-0-- - - - - - - - - - - ' J r;r;:.r:.:"doTIOO~B[! DEPlJl'lúlO EOOARI1O BOOFIM . C ~ .. J

Pl..t"llll,oleOIllI,.j,o/$u'~OIllIS'j,g _

r.T------- fU'TO/JU$TI'I~AI;j,c: ~ _,

A pregação de que a economia não suportará não

corresponderá à reall.dade. Essa pregação é do cepatal ansensj

ve L, selvagem, que quer apenas explõrar a mão-de-obra.

Os me10S de ccmunacaçãc estão nas mãos de-s ee

poder eccnômacc aneens Ive i 9ue busca trr e nerru.t.a r- à accLeôaôe

aneormaçêes ' equa.vocades para fazer prevalecer o -fustepÍa de- E'l[

ploração vaqente ,

PAís

ares i.t

Argent1na

ccj.ômtue

PAís

Grã-B;etanha

Equador

França

ItálJ.a

pa raçue a

SALÁRIO MíNIMO

US$ 58,39-

139,45

84,01

SALÁRIO MíNIMO

U S$ 555,68

104,44

617,61

504,80

300,00

JORNADA

48 horas

40

40

JORNADA

37_h~ras
~'O -__ " -

}9 ':','~ '_,:,_,
40 .;'"

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Título Ix - Das nasposí.çêes TranS1tórias

Inclua-se no Título IX- Das na.spos açêes TransJ. tórJ.as do ProJeto

de conet.a.t.ua.çâo, um az-t.a qc com a seguinte redação:

I .. Art. - Os e tue.ra Ministérios da Horinha, do sxérc i tc e da I
-I ,- Ae:~~áuti~~ _s~o ~UbS~l.~UJ.dOS pelo M1nistér1o da Defesa. cu jo t1tul~r I

,;:, podera.se:r'"CJ.v1l--ou-m.l.ll.tar; . I
. ?"::i~~ ~.~;~~.~9~~~fO tlnacc _.:~ Fica extinto o cargo de ma.nas trxc para ~ Chefe l
~.; 'àó-~Éstá-dq:-Ma1or das. Forças Armadas, para o Chefe do Gab~nete MJ.IJ.tar :

.~ -da PresJ.dência da República e para o chefe do Sez-va.ço Nac a.one L de In. ;

formações" •

JUSTIFICAÇÃO

A presença de ae a s ma.na.at.rca nu.La t az-e s é incompatível com cxecx-
- II me democrátJ.co que se pretende instalar no pais e expressãc da 1nflu-,

i êneae e da intervenção dos militares na vida política nec a.ona L, Para

~ :~1i'lJ.miz~r.~~ssa J.nf1.uên~l.a, .democr~t1zar as Forças Armadas e eVl.ta~ a

-:'i sua J.ntervenção em assuntos que não lhes da.aem r eepea.t.c propomos a
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~ TEJT"/JUSTIFICA~Ãe --,

2P01369-4
---------,

te redação:
Dê~ ao art. 206 do Projeto de Cuns t Lt.ua çãn a segui.!!

IIArt. 206 - O aproveitamento dos potenciais de ener
91a hadr ãuâ i ca e a pesquisa e a lavra de recursos e jazidas mí ner a i s

somente poderão ser efetuados por bras i Ie i ros ou empresas' de capi _

tal exc lus i vament e de b r as i LeLr ns , mediante autor i zaçãn ou conces _
são da união, por tempo de t ernu nedo , no interesse naci ona I , na for
ma da Le i .

~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 206

PLENÁRIO

r DEPUTADO CÉLIO DE CASTRO

EMENDA

tC!'''''''C""BJ4 PC do B

PI.~H"RIO/COIU5S;;OISU.COMI"ÃO ~

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX - Das nasposi.çêes Transl.tórl.as

cz-aeção do Ml.n1.5térl.o da Defesa com a ext.ançâo dos et.ue i e nurusr.ér ros

nu.La t.axes e a perda do status de rru.na.a't r-o para os chefes do EMFA, do

SNI e do Geb.i.ne t e Ml.l1.tar da sres reêncae da R epúb'La.ce ,

ror-L...- PLENÁRIO

r
EMENDA 2P013f?,Z-8
l!J DEPUTADO EDUARDO BONFIM

Neca.one L) ;

Inclua-se no Título IX- Das uaaposaçêes 'rxeneacôr-a.e s do

Pz-o j e tic de const a tu.i.çêo um artl.go com a eequa.ntie redação:

11 Art. - É ext.arrto o Ser-vaço Nac aona L de Informações, com

a t.r-ens ãexêncae para o Ml.nl.stérl.o da .ruet.a.ça da documentação e I
cadastros de J..nformações do órgão, qaz-arrt.a.dc , aos a.ntie r e aaado s , I

o acesso à consu1ta sempre que ec Lac a tado. I
§ 12 - F~ca revogada a Lea. ne 7170/83 {Le r, de Segurança I

:
§ 22 - O Estado f aoe ob'r i.qadc a da.vuLqa r , no prazo méxnmo

de 90 da.es , todas as anãormeçôes e documentos xe Let a.voa à opera-:

çôee pot ac a.ea.a e mi.t.a texes , de caráter z-epre ae a.vo contra movamejj '

tos poj.Ltacos e populares, ocoz-ra.da s entre março de 1964 até a

promulgação desta const a tua.çâo ,

§ 32 - Todos os decretos secretos ou reservados edat.ados

sob a vaqênc aa da cons'tatuaçêo de 24 de j anea'rc de 1967 deverão

ser pub'taceõos amed a.a t ament.e após a promulgação desta Cons t a.tiua>
ção";

§ Único - Quando essas at i v í dades se desenvolverem I

em faixa de rronte i.r a ou em terras andfqe-,
nas, só poderão ser efetuadas Dor empresas
es t at ai s

JUSTIFICAÇilo

A formulação que propomos objetiva precisar as candl:.
ções para a exploração dos pc t enc i aa s de energia hr dr ãu I i ca e a pe.!
quisa e lavra de recursos nu nera.i s , r es t r anqandu essas atividades I

às empresas de capital exc Iusavement e de bras i Le í r os , em defesa do
mt.eresse e da soberania nac í onai.s ,

JUSTIFICAÇÃO

r;:r-"'''''-----,
C-Pr~DB_J

PLtlIAIIIO/COIl'SSÃO/SI,IBCO""SSÃO---- ---,

2P01370-8
,--------

PLENÁRIO

EMENDA ADITrVÁ

DISPOSITIVO EMENDo,DO: seção I, Título VIII

r.T-------------TEXTOIJUS~IFICACji,O'- _

As med a.da s propostas cb j e t.a.vem e Larru.nar- de f a.nnt a.vamerrt.e da

t eqas Leçâo bceaaLea re alguns daspos i t.avca or-a.undoa do t-eqame nu>

t a.t.e r , bem como qaxerrt.a r a da.vuLqaçâo de informações xe La't a.ve s

a operações ma.La.tiaz-e s e dos decretos secretos. são meda.daa chave

para a z'edemocz-a'ta ae ão ereeave do aís.

r
PLtIlA~'o/co"'I'SÃo/SlJBCO"ISSÃO----------, Inclua-se na seção I do Título VIII do Projeto um

artigo com a seguinte redação:

FM:ENDA ADITIVA

Inclua-se onde couber no capítulo das nasposaçêes "rrensatéraes do- Projeto

de constutuição o sequarrte a'taqor

-,
Art. - Constituirá monopólio da União a impor

tação de medicamentos e de matérias

primas básicas da indústria farmacêut~

ca ,

I r,---------"~~,\ (êe~(Oie8f_~

"Art. - Os benefdcaos de prestação contnnuada Já concedadoa pela Pre

víôêncae Socaa), na data de promulgação desta const.rtuaçâo terão seus valo

res -revaetos -restebe.lecenôo-se o poder aqua.satavo que poesuae à época de sua

concessão, eeteoõecõo-se a estes benefacaéruos 'todos os da'rea.tos daapostos

nesta consrrturçâo ;"
JUSTIFICATIVA

A correção dos valores das atueas pensões e eposentedoraes é um ato

ôe justa.çe que não pode ser negado a estes bresajerros. tão secrafuceôos

pela pot íraca 'receasacnaete dos ÚltUTOS governos.

JUSTIFICATIVA

o s i stema Nac i ona I Único de Saúde, criado pelo sE.

t i qo em tela, prec.i sa ser complementado com a i.ns t r tuição do mono

pólio estatal da Lmpor t ação de matérias primas básicas da indús _

t r a a f armecêut i ca Esse adendo é fundamental para se garantir
ef'Lcác i a e a -tiQdependênc1a efetiva do país na área da produção

ccmer c r al a zação de medi ceme-rt os
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EMENDA 2P01371-G
-------------,PDEPUTADO CÉLIO DE CASTRO

r.r-------- 'l[NARlo/eOI,lIs'iio/SUBeOlllss io

PLENÁRIO

EMENDA 2P013,?"ª-2
[! SANTINHO FURTAO-O------------,

r;::r-------P-L-E-NA~~N~RIO/COIIlSS.iO/IU.COlllas.iO-----------,

fiT-------------HXTD/J...$TIFICAÇ;;O ~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 19, inciso

Dê-se ao Inciso I do art. 19 do projeto de Constitul.

çãc r a seçuznt e redação:

"Art. 19 -

I - caráter nac i cnaL, aos par t i cos com da ret õr i os '

oruaru zados em pelo menos 9 (nove) urudades da

Federação:

EMENOA ADITIVA

TÍTULO VIII - CAPÍTULO III _ ART. 251

ACRESCENTE_SE AO TEXTO 00 CAPUT 00 MENCIONADO ARTIGO 251
AS EXPRESSOES:

Os espaços cênicos,cinematagráficos,musicais e

outros espaços destinados às manifestações ar
tis tieos-cul tur a í s ;

JUSTIFICAÇAo

,.,.,- T[~TD/JllSTlr'c.çi.o'- _

• Errt endec s a que os espaços eênf cus ç c memat.o
gra fICOS, musac aLs e Outros próprios às man í festações da cr raçâo ar

t Ls t i ea ç devam também cons t i tu í r o patn.mônio cultural.

Dbj e t r vac s e com a presente emenda,a concre
t i z aç âo da proteção e do apolo também t écru co e logístJ.CO ao Estado,

à cIlaçãotProduçãotclrculação e dr rusão dos bens culturais.

Ainda I a ccncre t i zação do incentivo do Esta
do à ação cul tural, na preservação do espaço no qual e feti vamente de
senvolve-se a a t i.vadade em t e La ç em e spec aaI àquela de caráter profis
si cna I ,

Como,lgualmente,a estímulo do E~ta~o ao li _
vre,e m:lor acesso da comunidade às referidas ativida,!.!~.s~tJstiças
expr e s sao da cu I tura de um povo. .'

/2P01372-4
CONSTITUINTE JOsE PAULO';;'rs--cO=-L---------,

A emenda que propomos ob j e t ava definir com precisão'

o que o caráter nacional de um partido pol f t rco . Entendemos que

o texto cons t i tuc í onaI deve de t íru r com clareza esse caráter e pro

pomos que um partido seja cons i der aco nac i ona l quando es t i ver orga

nizado em, pelo menos, 9 (nove) unidades da Federação.

JUSTI FI CAçA0

EMENDA
P

r

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

Tal emenda obj e t r va ap rano rar o controle popular sobre
a atuação dos poderes cons ta tufdos .

PLENÁRIO

2P013"{~,-_1 --;
SANTINHO FURTADO

A supressão da expressão "saúde ocupacional 11

vem atender a solicitação de inúmeras Confederações dos Trabalhadores

(CNTI, CONTECOP,CONTE C,CNTTT ,CNTEEC, CNPL e CONFEA)e di versas entidades

de classes(ANEST ,APEMSO,ANC,ABRAPHlSFT e ANSFT).

A saúde do Trabalhador ou Saúde Ocupacional e _
do povo br as r Lear a Já estão qarant rdas em dois artigos:

Art. 7 Q , i nc i s o XIX que diz:

"redução de r1SCOS inerentes ao trabalho,por _
mero de normas de saúde, higiene e segurança" i e

Art. 232,que diz:

liA saúde é dã re i t o de todos. ~ dever do Estado"

USTIFICATIVA

Portanto,a "saúde ocupacional" como está coloca
da no artigo 235. final do 1nC1S0 11, é redundante, demonstrando ser um

expressão e sent rment o ccrpcrat iv.í s t a e burpc"fàtica

É uma insens~,J:.Koerê.ncia,e·qu{voco e repre _
senta uma expe r í ênc i a per1gos7.,á~nda mjrJ.s t)J.l'ipâ,IConstit:úiçãotque deve

Supr1ma-se a expressâo"saúde ocupacional" do fi
nal do anc Ls o 11 do er t i qo 235 do Projeto de Constituição da Corm s s ãn

de Sistematização.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 235, Título VIII,da Ordem Social,

Capítulo II,Seção I,da Saúde.

r;r-------------TUTO/JUSTI'ICAÇ;;O -,

EMENDA
P

~lo Título 11 - DOS DIREITOS E GARA.'
. o."j4oÇ I ,,",.0""-'" •.W«<~': ?Ji......-

Inclua-se

TIAS FUNDAMENTAI S - um novo,
tY~ 171? 11'r;u.j

Art. - E criada a Defensoria de Povo, mcumb i da de

zelar pela efe t i va subnu s são dos poderes do Estado e dos poderes 5!i
c í ea s de r e l evânc i a piib Laca à Consti t ua çâo e às I e i s .

§ 1 9 - São atribuídas ao Defensor do Povo a Inviolabl
La dade , os Impedimentos, as p rer rcgat i vas processuais dos membros

do Congresso Nac í ona l e os venc mentos dos Juízes do Supremo Tr rbu...
nal Federal.

29 - A função de Defensor do Povo é Incompatível com
o exerc fc ro de qualquer outro cargo ou função piib l t ca ,

3 9 - O Defensor do Povo poderá ser subs t r tuído por
outro t a quaIque r tempo, por de Laber-açâc da maaor i a absoluta dos me

bros da Câmara dos Deputados, medi ant e representação popular que

Le a regulamentará.

§ 4 9 - As Gms t a tu i çõe s estaduais ãns t a rua r-ãc a Defen

so r i a do Povo, de confornu da de com os pr-mcIpacs constantes deste
artigo e para atendimento de todos os Numc fpnc s .

§ S9 - LeI Complementar da s po r-â sobre competência. or

ganização t recrutamento. compos i çâo e funci cnamento da Defensoria
do Povo.

r
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dlnár ia e não agora.

fins de

ccns i de r a-

vence " -I

ç i! O

PlENÁRIO

SANTINHO FURTADO

2P013Z2-=-9 _

"Art. 219 -

4Q -E ansusce t Ive I ce de s ap r op r a aç ão ç pa r a

r e forma agrar la, o .iméve I conprovaôanente produtivo 1 as s im
do através de prova de documento r.iscaj correspondente a

produtor 11

EMENDA ADIT I VA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 219

Portanto, pretende-se sup r imi r a expressão como
resultado Iúp rcn dos fatos expostos para atender ao interesse naeio _

nal e se a j us t a r à Política de Segurança do Trabalhador,coerente com
as Convenções rnt e rnec i ona i s da OIT, de observênc i e mundial É por lSSO

que a ür qaru zaçêo Lnt er nac ronaI do Trabalho - OIT - é p fórum dessa _

matéria e não a ür qaru zação Mundlal de Saúde aliás I as relações cap r

tal/trabalho são universalmente pe r t i nerit e s ao Mlnlstérlo do Trabalho

O Sistema úruco de Saúde é vo l tado à Saúde Pú
bt i ca e não deve mterv i r nos meaos pr ocut rvcs j pm s aí o fator pr inc i

pa l, é a causa dos r i sccs j i s to é,a prevenção ge q.e1'Q~ntes de trabalho,

que deve cont muar sendo de r aspons etri Li dade Y111Cfl' dq Nrru s t ée-io, do _
Trabalho,enquanto o tratamento d'P lnfortúnyos ttjZl t,1\abalt)..o e ação de

saúde, que deverá ser exerc i da no contexto do Sa s t erna de Saúde, ainda

que seu agente e t LoIôg i co decorra da at rvadade laboratlva,onde se i n _
cjua também os aca den t e s de trajeto.

Por outro lado, não é ha s t ô r Lcament a , segundo refe
re o MinIstro Arnaldo Sus sek rnrí com sua autorldade,lnclusive de membro
da própria ür qaru zação Internacional do Trabalho,como também sob o _

prisma do Dlrei to Lnter nac i cna j , da legislação comparada ou mesmo sob
o aspecto técnico-clentíflco,a aplicação das normas sabre a saúde oc,r

pac i ona l cons t i tu í e deve continuar a cons t i tu í r a pr ópr i a inspeção _

do trabalho, encargo de relevo do Minlstério do Trabalho É esta a prá

tica corrente em pa f s e s , t a as como Inglaterra, Espanha, França, Estdos u-u

dos da Amér ac a do Norte,Japão,URSS,entre outros.

Acrescente-se, ao Art 219, do Projeto de Constl tu rçêo , c

seçu mt e parágra ro-

EMENDA
r
r.r-------------"TEl<TC/JUST'''eA.Ãe'----- _

A suoressão da expressão " Saúde Ocupacional"

do artigo 235, vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro,

pois do contrário será violada a tradição nac acna I e una ve r s a I de 
que as relações e condições no trabalho são , e sempre f or amç pe r t Lnen
tes ao Ministério do Trabalho e não ao M1nlstérlo da Saúde,como pr e s

creve â nossa jur Lsp rudênc i a .
Saúde Ocupacional é uma oenomi nação con fusa no

Brasiljé de origem lnglesa(occupat1onal health) e em nossa língua 
sign1 r i ca "Saúde nas atividades de trabalho" .ns condições de traba
lho é que vão determinar a e xi.s t êncã a de riscos à Inteqr rdade r í s ica

do trabalhador. A competência dessa matéria f01 do MlI'llstérlD do Tra

balho que, além de outras a t r rbu í çõe s , zela pela Segurança e dema i s 

c.í r e i t os do homem em relação ao trabalho.
Como pode a Inspéção Federal do Trabalho, ficar

dividida entre" d01S Ministérios com quebra da umdaõe de t r s ca Laza
ção ou pertencer ao Ministério da Saúde?E como f í caraam as Negocla 
ções Coletivas na área de Segurança do Lr aba Lhadnr?

O ministério da Saúde -eui da da Saúde Pública 

onde o problema das endemias é desafj<r pe1ma~",,~fiwda see perspec-

~ um tema para ser discutido em Legislação Or-

Querem criar um Sistema Único de Saúde,dizendo

que não será um Ministério,mas uma organização Sistêmica Normativa 

que deve abranger todas as at Iv i oades de saúde que será executada a

nível nacional, estadual e municipal.
Se seguirmos essa linha de r ac í oc Iruo , então os

Minis tér los da Justiça, Meio Ambiente e Exércl to, para não citar todos

deverão participar do Sistema Único de Saúde porque tem,respectlva 

mente as áreas de trânsito(onde ocorrem milhares de ac i dentes çmutr l a
dos e óbitos),Meio Ambiente(ande ocorrem milhares de ac í oente s çmut a-.

lados e ôbt tos j e quando o País está em guerra certamente milhares e

milhões de brasileiros ficariam doentes,mutilados e occr re r i am mor 

tes) •Vê-se assim, que o caminho não é este.
Todos Ministérios têm áreas comuns, entre elas

a saúde,sendo que com referência a essa ú l t amaç ho je já runc i onam as

Ações Integradas de Saúde-AIS- e as t o sem precisar necessariamente
de criar uma super-estrutura, unica r hierarquizada, centralizada, buro 
crática e "cabide de rmpregotl numa hora em que é preC1SO r ac Lnna Lr 

zar e não tllnchar ll a JáqUina do governo
Mas o querem é o Comando úruco , para legislar e

fiscalizar tudO,sendo que nem aquilo que é de sua competência legal

até hoje não cons equ í'r am no Ministério da saúde:erradicar as endemia

públicas.
Se não dão Ç.Dft't;I' ~5'a área priorltárla,como

abarcar também as uní dade s d/(} traba.l/1o"oj,(·V,1tando J;.e11r o Mlnlstêrlo

cio Trabalho e quebrando a jurisprudêncla nacional e ant.ernec rona l ?

Na Nicarágua,onde foi aplicado este s as t erna, 

não está dando certo, conforme dl vulgado amplamente nos meao s de com.!:!,

n í cação , no Brasil.
Descem a pormenores e minúscias sas t êou ca s am

compatíveis em sede constitucional,revogando o sistema v i qerite e in

~iabilizando aquele que preconizam em linhas gerais, pelo seu da s t an

cl~l1!ento da -realidade

durar gerações.

t.Iva de solução.Mas,nos processos produtivos e no s i s t ema de trabalho

cabe ao Ministério do Trabalho e ação fiscal e normatizadora,em todos

os segmentos;Engenharla e Segurança,Higiene, Técru.ca s de Segurança do
Tra~half1o ,Medic~n'a do Trabalho r férias, salár ia, í dent r flcação, duração do
trabalho e outras

Pretende, nossa emenda ,asr ob je t i v idade e e r i cec r a ac

pr ece i t uado no Art 219,caput,a f am de que as ce s apr opr aaçõe s par:

r i ns de reforma aqr é r i a atlnJam,exclusivamente,os .i movei s r ea Lmer-te
rnp i ouut i vos

Se a fiscalização permanece no Minlstérlo do _
Trabalho, de onde devem emanar as Normas Regulamentadoras de proteção
e segurança do trabalhador, fica ôbvi a a neces s rôade de manutenção des

se serviço no mesmo Ministério,e não passá-lo para o Mlnlstérlo da _

S~úde,onde provocaria confllt~de j ur Lsríi ção j com r ea i s prejuízos à _
integr idade Física do trabalhador.'

A exclusão das áreas pr oou t i va s se faz nec es s á r r a ç por e

ccnda c i onandc-e a prova r dône a de produção que ê a nota f i sca I de 
venda do produto co LhLdc ç a s s i m ev i t endovs e eventuais fraudes que
rrus tem os elevados ob j e t i vos da reforma açr ãr i e e acacam por cene

f í c i a r os latl fúndlOs OClOSqS, de mévaí caráter ant i c soc i al

/

Essa é a tradição do dí r e.i to do trabalho cont i ,

da no Direito Internacional e ev í denc r ada na legislação comparada,que

tem base técnico-clentífica está r e qa s t r ada nos ana i s da Hrs t ór i a
do trabalhador brasileiro.
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PLENÁRIO

r;,--------- PLEN.I,R,O/COllISSAO/$UBCOIlISSÃO-------------,

EMENDA
l? SANTINHO FURTADO

§ 22 O número de Deputados, por Estado ou pelo nr s t r a t t

Federal, será e s t abe Lec ado pela JustIça Ef e i t oraj , procorc i onar

mente à população, com os ajus t e s nece s s é r i os para que nenhum E.§.

tado ou o ni s t.r i t o Federal tenha menos de oito ou mei s de setenta
e CInco Deputados.

r-T" TtXTO/JUSTIFH::.~ÃO------ _,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 7º) § ~<

STIFICAÇ~o

n ~ ~t:: _ PrOIbIção das at ívrdades de inter

med i ação remunerada de mão-de-obra I a i nda que meo i ant e locação, sal "Q

quanto aos trabalhadores avulsos Que exercem a t i v i dade s através de

suas em i oece s SIndIcaIS 1.

A alteração da d í sc i pLf na cons t í tuc i cne l , no tocante ao nQ

mero de Deputados Federais, é um imperativo de justiça e uma que,!
tão de c oerênc aa ,

Numa Constituição que adota, no plano nacional, I) poder l~

gIslativo tn -caner-a L, ISSO somente tem sentido diante do pressupo,!
to de que o Senado representa a pessl)a Jurídlca Estado Federado,

enquanto a C~mara dos Deputados representa a população de cada

Estado I
Como todos 05 Estados são Iguais perante a União, todos os

Es t ado s (enquanto pessoas j ur Icn.cas ) devem ter a mesma represent!
ção • É por isso que 1:1 número de Senadores é Igual em todos os E.§. I
t aoo s , I

En t r e t an te , como a população (o número de hab i t ant e s ) v!
r-aa de Estado para Estado, cada um deles deve ter um número dl f~

rente de Deputados FederaIS, para que se mantenha a p r opcr c i ona Ij

dede €ntre o número de hab r t arrt e s e o número de seus represe~

tantes

A razão de ser do bi-camerallsmo, ou, mais exatamente, a
função específica do Senado, é compensar as dr f'e r enças pcpujac.rq

naa s entre Estados.

ASSIm sendo, a fidelidade ao SIstema bf -caaeza; e a coere~

cia com tal SIstema ex a qe que se mantenha a mesma proporção, e~

tre habitantes e representantes,

em todos os Estados.

A Câmara Federal é órgão de representação popular, e aqu!:,

les a quem representa devem ter, como CIdadãos e eleitores,

mesmo valor, independentemente de seus domicílIOS eleitorais.

ASSlm é que um mesmo número de cidadãos deve ter o dlre..!
to de eleger um mesmc número de representantes, em qualquer Est~

do da Federação.

Para que todos sejam efetivamente IgUB1S perante a lei
a ccns t i tuí cso não se pode adrm t Lr que o voto de um c i dadão tenha

maa s valor que o voto de outro cidadão, supostamente "igual".

NrJ s i s t ema atual ocorre o absurdo de que um mesmo grupo

de cioeoêos, PQr exemp l o 100.000 eleitores, se residir em um Est.,ê.
do elege apenas um Deputado, mas esse mesmo grupo de e Ie i t ores ,

em out ro Estado, se r i a suf i c í ent e para eleger cerca de se i s ou

sete Deputados

É um dado da r e a Li dade a ex i st ênc í a , nos Estados do Sul

e Sudeste, de um grande número de mi qrant e s do Norte e Nordeste.
Pois bem, pelo sistema atual, no momento em que um nor de s t Lno
vai residir no Sul, ele perde sua força e Ler t or a j , seu voto pa~

sa a ter menor valor, ele'flca InferlOriz?do como e l e r t or , con

vertendo-se num cidadão de segunda classe

2P01377-5' -
r:rpM"D'B""~'

GERAI DO AI CKMIN FILHD L.fI _1

/

O presente Pr o jet c de Ccns t r tu i ção que atu.;1
mente passa por ap rec i aç ão ps í c e j enar i o da Assembléla Nacional

Cons t i t ui nt e , apresenta avanços e xt r ao r d.i né r lOS, nando tratamento CC!

reto aos s i nmcat.os I através de uma aut ênt i cs representação tanto 

oas convenções co l.e t i vas e seu r eccnhec imentovas s m como nas ques 

t õe s JudICIaIS ou admaru s t r a t i vas j a.l érs de d i ve r s os disposItivos 

a11 ccnt ados .
Porém, trata-se de cateqcr i a de trabalhadores

avulsos,que prestam sarva çcs a d i ve r s os tomadores de mão-de-obrs,

representados por suas ent i dade s sindica~davIa J ao longo dos
anos ç cs mesmos vêm sofrendo toda or ccncor r ênc i a ilegal,por -

Incont éve t s atravessadores '9 semPI,el ao /" ytPIO ~,exploram -

nu Lhar e s destes trabalhadores
Portanto, não podem, tantos trabalhadores espa

lhados por este Br a s i L, fIcarem sem a garantia do exe rc Ic i o pro r í s

s i ona l ,à mercê da mer chand r s anq , num momento de grandeza nac i ona; ,
ocas i ãc em que se consagra a Carta Magna,mais uma vez ,deixar de con

fIgurar a segurança da greI trabalhadora nnmanada ,

Isto pos to, a emenda suger Ida, desde que aCê

t ada pelos Ilustres constItulntes,estará qa r an t ando aos s mo.rcaâ aaa

dos desta ca t eqo r r a ç os seus oevaoos o i re i t.os

r i t II - CAPITULO II

j:3~
ModIfique-se q./Ari. 7Q do Projeto de Cons-

~l tuição, passando seguinte redação:

EMENDA
tJ

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 56

r.T-------------~[),.eJ~s,.Fle~;Ae _

l
Dê-se ao art. 56, de er o j eto de üons t i t u.i ç êo , da Comissã:

de SIstematIzação, a seguinte redação

UArt. A Câmara federal co.mpõe-se de até ournhent os e qLJ~

r erit a representantes do povo, e Lea t os dentre c í'dadãos mai or e s dê

de zo i t o anos e no exe r c í c io dos dar e i t os po j I t i ctis , em cada Es:.§.

co , 'r e r r i t ó r i c e- no ur s t r i to Federal

§ 19 cada Leq i s Lat ur a r terá a duração de qÚatrQ anos, salv

diss-luçã~, da Câmara Federal, h i pó t e s e em que, t:jm-a pos s e d15
üeout acos anô s as e Le i ç õe s e xt r aor d i né r r as , será: Lni c a adc um r
v: oc r f t c- qL:a~:'Ienal

o tratamento dl fereneiado ent r e trr as i Le i r os , em funç'áo do

seu donu c Ll í c , é uma grave rnjus t í ç a , cuj a correção deve estar

acima de regionalismos e interesses Lnd Iv Ldua a s ,
A Lf mat aç ãc do número de representantes por estado somente

se .j us t a r Lcar a a se não ex i s t í s s e o Senado Federal. Mas é grave
i ncoer ênc a a , manter s i mul taneamente, I) Senado e a llmi tação do

númer o de Deputados FederaIS

Aemenda p r op os t a , entretanto, não é tão ambiciosa NãQ

p r e t en t e e Li rruna r completamente a inJust~ça, mas apenas, mr nor á

-lá. _

Cara ser totalmente coerente com lj SIstema bl-cameral se

r i a necessário e Linuna r qualquer Lamat e , mas, se fosse, os Est.ê.
dos _de ma í or popu Laç ãc prjderla.m ter cerca de 120 Deputados.

Nâ.j se pretende uma alteração de tal vulto e verdadeira
mente- t r aumá t a ca Por i s so mesmo é que se pr op õ e, apenas e tão S2
mer-t e , ,~ alargamento dn Lami t e máx i.mo, para setenta e cinco üepc
tados, sem alterar a r eo r esentação mIriama . -



Com Ls sn , nemhum Estado sofrerá qualquer perda I mas um gra~

de número de c i dadão s br as r Le ã r os , atualmente rnfe r Ior í zaocs , t!
rá sua vontade e Ler t or a I melhor cons i der ada e mais próxima da igu!

dade ,
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Trata-se de uma disposição que' impo~sibíll
tará de f'LnLt avamen t e a bLt.r abut açãn (do SÓCIO e da c~operatlva~,

cons i s t mdo em amplo avanço no sistema j~ríd~êo t r i but é r rn , sem

qualquer tipo de p r e ju Lzo à arrecàdaçãa trIbutária: VISto que I'
os impostos .são pagos pelas pessoas das sócios, e não pelas c02.
pe r at i vas .

tJ PLENARIO

PL[N"'~lg/COIolI'dll/SUICOllll!l!lÃO- ---,

,.,.,- TtlCTO/JUSTlFICAÇio ----,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 178

Acrescente-se, como letra lle
ll, do In

CISO 11, do ar t i qo 178, do Projeto de Cons t i t ui ç ã o , I) seguinte:

"Art. 178 ~ vedado à União, aos/
Estados, ao Dds t r at o Federal e aos Nun Lc Lp ac s r

I - .

11- i ns t r tu í r impost os s ob r e
a)

b )

c)

d) .

e) os atos co ope r a t í vo s prat i ca-v
dos pelas sociedades c oope r a t rva s legalmente I

cons t a tuídas, quando os mesmos envn I verem IJbr!
gação t r rbut ár i a de responsabilidade d i r e t a I
dos s ôc i os-icnoper ado s , li

JUSTIF IeAçÃO

A emenda dispõe sobre -rorma de natureza cons
ti tucional, encontrando paradigma em di versas d i spos r çõe s do di
r ea t o comparado, espec i a Iment a na Cons t i tuação Portuguesa.

Os atos c ocpe r a t avo s , pela sua natureza, não/
desencadeiam a ocorrência do denom i nado fato jurídICO tributári:,!

"t endo em v i s t a que as SOCIedades coope r a t i va s são ans t rument a i s , 1

vaab a Laz ando a c omer c i a Laz ação global das a t Lv i dade s de seus SÓ- II

CIOS.

cons t i t u i ndo-cs e apenas no veículo de comerCI~ 1
Li z aç ãc dos SÓCIOS, não auferem as coope r e t aya s 'qua~q!Jl=r r esu l t á. :

do pe l a sua at i v i dade d i r e t a , uma vez que event~a.i.; sóbra~ ou' -
perdas revertem aos pr õpr i os SÓCIOS, na propor ção dos ne qóc ios -:

/ / / /com elas r e al a zado s .

Tratando-se de uma sociedade de nátureza tíP'=:'
ca, as cooperativas exigem r eq ime de tratamento t r Ibut ár ro pró .... '
pr a o , para que a onu s são que hoje ex i s t e não as deixem vulnerá-/

ve i s às in .... e s t i das do FISCO As equívocas Interpretações por .:ipa!

te de ó r qãos púb l a cos , gerando distorções e equap a r açõe s erro- /

neas das cooperativas com outros t i po s scc re t é r ao s , se t orriam I

de scab i da s , pois a se exigl,r o pagamento dos t r Ibu t os das coope
rativas, e s t ar i a caracterizada a b i t r rbu t ação , pela exigência de

pagamento de dOIS tributos, em função de apenas um fato jurídlc~

t r í.but ér i o ,

A nossa proposta VIsa inscrever a não inci-'

dêncla t r í.but ár i a dos atos coope r a t rvo s , a nível de imunidade /
eons t Lt.uc i ona L, estabelecendo-se segurança para' as cooperativas,
bem como afastando os equívocos que se r aqa s t r am em inúmeras e(

longas demandas, cujo deSfecho, tem oneradO? Poder Públlco.

,.". T~XTD/~usT'rl~A~iQ--------------

Altera a redação do CAPUT do Art. 231, seus incisos e pa~ágrafos:

Art. 231 - A Seguridade SOCIal será f'ananc i ada compulsorlamen~~ por tô
da a .scc i edaoe , de forma d i re t a e indireta, medi ante cont r i

buições sociais e recursos pr overuente s da rece i t a t r ibut ãr í a da UnIão

dos Estados, dos Territórios, do ni st r i to federal e dos MunIcípios, na

forma da Le i .

112 - As cont r rbui çõe s eoc í e i s a que se refere o "capu t" deste artigo

são as sequint es r
- dos empregad-ores, Incidente sobr-e a f'ol ha de sal ár ros I ressal

vada s-oa s contr~buições compulsó;~as dos empregadores sobr.e a f,2.

lha de _s a Lé r i os , destinadas à manutenção das entidades de serv!

ço social e de, formação p r ofr s s rona L,

11 dos trabalhadores;

111 sobre o faturamento, a r ece i t a e o lucro;

IV - sobre a receita de at av í dade açr ãcol a ;

V - sobre o pagamento de qualquer espéc i e ou natureza, a título de
grat~ficação, vantagem ou aorcaona t ao salário ou pra-labore ou
r endament o a pessoa física ou j ur Id rc a j

VI - sobre a r ecea t a de concursos de prognósticos.

212,- Nenhuma ent rdade ou sociedade poderá r icar Isenta da contr ibui

ção destinada a manter a Seguridade Social.
32 - A Le a poderá í.ns t i tu í r outras fontes de s t anadas a çarant i r a m.ê.

nutenção ou expansão da sequr i caoe Social, observado o disposto

no Art. 174 ~
§ 412 - Os benefícios de prestação contmuada , Já conce d i dos pela Pre

~
vidência Social à data da promulgação desta Cnns t i t ui ção , terã

. t í \seus valores revistos , para restabelecer o poder aqu i s i. IVO qUi

detinham à época de sua concessão. ~ ..
§ 512 - Nenhuma prestação de benefIc i o ou serviço compreendIdos na 5eg

ridade Social poderá ser c r aada , maj or ada ou estendida sem
correspondente fonte de cus t e i o , ' I

§ 6º - A falta de recolhimento, à época própria, de contribuição pre"~

denciária dav i da pelas empr esas , entidades ou qualquer ccnt r a -
b~inte,· i~p~rtará em crime de sonegação fiscal J Inaf'a ançáve L, 

c~ntra o tItular da f i rma Individual, os gerentes,' os dr r etor e s

os aõmaru s t r ador es e os gestores das empr~sas, ent i dade s ou c:J.::!

t r ibuintes:
I - O titular de firma Individual e os gerentes, diretores, admlr_~

tradores e gestores de empresas e entidades de qualquer natu:e
za são s ol i oar í.amente r e spcns áve i s pelo pr í nc rpa; e ace s s ér i c s

decorrentes da falta de r e co Ih i ment o da cont r í bui çãc or ev i oe-'

c r ãr í a deva de ao sistema de Seguridade Soe LaI i

11 ... Os géren,tes, diretores e acsu.ní s t r ador es das empresas ou ~nt ..

dades pú~licas federais, e s taouaa s _e muru c i paa s , serão respors! I

ve í s pe16s.-- acréscimos legais decorrentes de re co lhãnento de c:.!1.

t r rbui ção com atraso para o sist~ma de 5~gurldade SOCIal; !
__ 111 - O contribuinte em débito para com o SIstema de Seguridade S~l

"-- cial, não poderá transacionar com 05 poderes púb Li co s nem dele,

receber ~ecursDs de qualquer natureza, I
IV _ O dLre Lt oc de no t a f'Lcar , autuar, receber ou cobrar as contri- 1

bUIÇÕe.s SOCIais da SegurIdade SbCI~I, prescreverá em trl~:'

anos.
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DEPUTADO FERNANDO VELASCD

2P01382-lJ-----------,

crtlSTIW!NTE FERNPUXl VELASCO

PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

JUSTIFICAÇIlO

Dá nova redação ao Art. 218 do Projeto de coostituição, a segJirCr

_ Art. 21B _ Ao direito de propriedade da terra rural corresponde lJ1Ia fLllÇão 50 

cíal,

§ lº _ A fl.JflÇão social é Ct.JTPrida CJ.lando, sinultaneamente, a terra rural:

a) - é racionalmente aproveitada;
b) _ tem assegurada a conservação e preservação dos recursos naturais re

nováveis e emiJientais;
c) _ nela, são observadas as justas rejações de trabalho e das normas p~

videnciárias;

d) - favorece o bem estar dos proprietários e dos trabalhadores """ nela

labutam, assim COOD de suas famílias.

XI -

PLENARIO

- Art. 23 -

O Brasil tem hoje una capacidade instalada de 47.0lJ t4t1. De acordo cem

P1antJ de Recuperação setorial - PRS, elaborada pele Governo, esse total deverá
elevar-se para 57.472 fo,ft{, em 1989. A partir do final ossta década e até os vin

te anos SLDsquentes - Projeto 2010 - haverá necessidade de expandir-se a oferta I
até 120. (O) MJ'i, o e,Je semente será obtido reei iante a ezpInração dos potenciais l

hidrenergéticos e.dsteotes na Amazônia, t:p.Je estão avajfarcs, pela ELETRCN1HE , I

en 97.800 Mt/.

O potencial energético do Estado do Pará alcança 8 respeitável JOCIIlta de
62.000 MfI', dos Q.Jais pode dispor 1medi.atane'te de 56.(0) M:W, geraoos pelos ei

xos hídricos AragJaia-Tocantins, Xingu e Tapajós, o que ecp.Jivale a dizer CJ.Ie o

Pará isoladana1te detém,para pronto uso, lJ1Ia eapactdark hidrenergética maior do

e,Je 8. atualmente instalada em todo o resto do País.
Com a mata de crescimento Rédio de 6% ao ano pretendida para a eccn::rni.an:!

cíooaí , desnecessário dizer o quão inportante será para o Brasil o aproveita1le!l

aproveit8lJe1to dessa força hidráulica na virada do século, rresroo porooe a al~

tiva da prcx1Jção de energia atânica toma-se cada vez mais difícil, não só pelos
seus elevadíssimJs custos, coco pelo pP.rigo ecológico CJ.Ie encerra e pelos efeitos

adversos que, sabidélnente, tem provocado sobre a tunanidade.

Assim, parece inelutável ~, pelo menos nos próxiroos 50 anos, a alternativa

mais econânica e racional para a prodJção de energia elétrica destinada a aten >

der à expansão da daranda nacional, é a utilização dos potenciais energéticos OOS

nossos rios.

Nadamais justo, então, do cpJec~ar Os Estados prOOutoI'es de energia, ~

la utilização de lJ(l recurso natural existente em seu território, pois o contrá 

rio disso constdtuír-se-é fator de desestínulo ao desenvolvinelto regiooal e de

incremento à ccncentração inciJstrial nos centros mais desenvolvidas, em detrimen

to ao seu próprio progresso e das suas populações, invariavelmente oneradas por
tais projetos hidrelétricos.

!;Uir:

b) - os serviços e instalações de energia elétrica e o eprovefterento e
nergético dos cursos de á!1Ja eu articulação cem os Estados de sit~

ção de tais potenciais hidrenergéticos.

Dá nova redação ao Artigo 23, XI, "b", do Projeto de Constituição, a se -

r;r---::------ '~[..Ulll"g...,~';,O'IU.co ...,nÂo ___,

,..,. TUTO/JUSTlflCaç;,g---------------,

,..,.---- nnO/JuSTI"caç;,o --,

EMENDA
r

EMENDA
c:

r

I
i

da Se:-:
Ylat:- I

L;~'~~=:J

@/J§j

í

JUSTIFICATIVA

lI',': ' ":,,,', I,' " /I, '

r a ,
O orçamento da Seguridade Social será elaborado de forma Inte
grada pelos órgãos r e spcns áve r s pela saúde, as s í s t ênc i a e pre-l

v í dênc i a social, submeti~o, anualme:te I ao Congresso NaCIonal,!

sendo assegurada a cada a r ea a gestao de seus recursos orçame~!

t ár i cs , '

- Constitui monopólio da Seguridade Social o seguro contra aci
dentes do trabalho;
ccnst í tui monupól i o da Sepur i dade soc i at o seguro de danos pe s

soai s causados por veículos automotores de VIa terrestre;

A Seguridade scc i ai celebrará corwêru c s com as Estados para

instalação de laboratórios, destinados ao t abr i co de medicamen

tos essenciais às camadas mai s carentes da sociedade br as i Ie r-

A presente emenda resguarda os interesses
guridade Social inscrevendo na Carta Magna os d í spos r t.í vns Que

lizam-na.

Esta emenda visa disciplInar uma fonte de graves rnjus t ; 

ças. Trata-se do pagamento, por parte do Poder Púo.l i co , de débitos re
sul t arrt e s de conde~ações judiciais, porque a Lea faculta à fazenda ='ú

bl~c.a pagá-los, segundo provisão orçamentária, e, na meth da de sua dIS

pon lb i Lí dade de caixe .
I

Ocorre na requí s i ção do pagamento, v i a precatório, que
cálculo fica Inalterado, mesmo que a Fazenda Pública o qur t e anos após

a apuração.

Altera a redação do CAPUT do artigo 122 e do § 1.:

JUS T I C A T I V A.

Art. 122 - Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Esadual ou Muni
cipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão, devi de

mente atualizados, exc lus i vanent e na ordem cronológica de apresenta;;:ã

dos precat6rios e a conta dos crédr tns respect rvcs , pr c ib rda a deslg~

ção de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos c r éda t os
dicionais abertos para este f im , à exceção dos casos de cr édi t o de na

tureza a l íment Icaa ,

§ 19 - E obrIqat.õr aa a inclusão, no orçamento das entidades de :::1-
r e i to público, de verba neces s ár i a ao pagamento dos S::..!S

déb i t cs constantes de precat ór i os judICIárIOS, apresentados até <lº de

Julho; O peçamentc" far-se-á, ob r i qat ór í ament e , até o f i na I do exer::

cio seguinte.

Nesta permanente economia rnfLac í onér i a é evidente a gra1"_

de defasagem com O que o credor recebe e o que lhe- é devido.

Em face disso, a precedênc i a j ur Lsp r udenc rona I reconhece o

direito do credor a haver a compleme.ntação da correção monet ár i a . Ela

56 se dá, no entanto, com a expedição de novo precat.ér i o que será pago

mai s uma vez com at r az o , In.í c i endo-ue um I nf i ndéve I círculo VICIOSO

I Enfim, pretende r ac i ona l i zar precatórios, aliviando-se, 
Isensivelmente, o poder auo í c í é r ro e prestando homenagem à sobe r aru a co

icidadão.

8'LENARIO

r:..--------- 'L~...1l10/COllISSÂO/SUD~OllISS;,O- __,

=- TUTO/~USTlrlc.çÂo---- .....

EMENDA 2P01380-S·
C:CONSTITUINTE PAULO MACARINT"-------------,

r
:::
§ 9· -

I§ 10· -

1
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(COnsti t u i nt e JOSÉ MOURA

22 - A Lei estabelecerá os critérios referentes:

a) - ao ct.JtPrimento da função social da terra rural;

b) - às limitações e exclusões de áreas a serem desapropriadas; e
c) - ao tratamento a ser dado às áreas de mini fÚ1dio.

EMENDA 2P01384-8----------, rrJ'''·Tlll;LJ
PFLlF"

JUSTIFICAÇAO

EMENDA 21>01383-0'
P Constltu~nte JOSE MOURA- ~lITOR '-----

Pretende-se, cem a presente errenda, adeqJar o texto constitucional ao Estat,!!

to da Terra, bem mais abrangente e explícito em relação à matéria.

A h~stór~a das t renefe rêncae e t r-a.but.é r a.as Eoa sempre marcada por;

uma tiendêric aa francamente concentradora, em v i r t.ude da adoção de crl-l

t.é r ao s r-e La c i.onados com produção, consumo, r'e nda , v a Lo.r agregado e t c.!

De f a t.o , em termos .ince r-creç a one as , causa e spêc ae saber que as I
t r ans ãexênc re s fe de ru a s para o Nordeste correspondem à terça parte ôol

montante tizans fe m.do para a r eç a âo Sudeste I nada obstante o pers~ste~

te e lamentável quadro das da ape.r a.dade s a ntercr eç aonaas de renda.

Com r aspeat o às t.ranafe r ênc aa s do ICf'.1 para os .tunac Ipaos , até a

promulgação da Emenda Const at uc a.ona I nQ 17, de 02 de dezembro de 1980

o cr i eêr-ac adotado era excLus av amerrte o valor agregado apurado em ca

da etunac Lpao , salvo se os p re fe r.t.os , por une mm i.dade I deci.da s aem de

forma da.ver aa , Essa regra a ntir'oduz a a profundas d i s t.or-côes , eapac i.aj ;

mente no caso dos Muna c Ip a.os que abraç avern trabalhadores que presta

vam se rva.cos em empresas Loca La.zade s fora dos seus Lama t.e s t exr i co.,

A RepúblJ.ca encontrou O arquipélago de Fernando de No
ronha c'estacado do t er r i tõr ro da Provincia de Pe rnambuco , Parê", ,
antes mesmo da promulgação da Constituição de 24 de fevereiro de

1891, pelos Decretos de número 1.030, de 14 de novembro de 1S Q O,

a r t i qo 225, e ' 371, de 14 de fevereira de 1891, o Governo Provisf

r lC da ReDúbllc3 cedeu as ll:-'as ao E=.tabG de Fernambucc.

ve i o com o r aqa me da Constituição de 1937 (o artigo 6~

desta au t o r az a a Una ão a "c r i ar v, no Interease da defesa nac í ona;

com partes desmembradas dos Estados, Territórios Federais lt ) a cri.§.
ção do t er r i t ór i o Federal de r ernanoo de Noronha desanexando as

Ilhas do Estado A data do Instrumento legislativo utilizado _ O

üecr e t o-t.e i nc 4.102, de 2 de fevereira de 1942 - em plena Guerra

Hundi aL, mdi ca a mct ivação desses atos POlítlCOS. A partir da! o
r er r a t õr a o esteve suces s ivanente sob a jurisdição do Ministério do
ExércIto, da neronáut aca e do Estado Maior das Forças Armadas, se!:,

do então governado por maLí t a re s • Recentemente o Governo "',:,ooI~1"a!

transferiu o arquipélago para o Minlstério do Interior.
Entelldemos que ho je não mais subs i s t em as razões de te reu ,

nante .. da criação do r err i tõrí.o . As exaçênca as da defesa da Pátria

e do Henu s f é r ao mudaram com os avanços da c i ênc i a e da técnica d!:!

nossos o i as , O ar qu rpé l aqo não tem maas a Impor t âncaa militar e e.§.
t r a t éqa ca que de t i nha há quarenta anos atrás.

É .i mpor t ant e ressaltar que os cidadãos do arquipélago Já
fazem parte do Cu l.éq i o Eleitoral do Estado de Pernambuco, o que

d i sper-s a a consulta pLeba s c i t âr La que se fizesse necessária

Desta forma, contrçura-se , com a Assembléia Nacacna.l

cons t i t u rrit e I o momento oportuno para sua r e í.nccrpóraçãc ao Estad:

de Pernambuco, pois /, f 01 sempre pernambucano, lIgado a Pernambuc:
e Cernarr'DUCO é seu de s t i no natural \\

Acrescente-se ao Ato das Disposições Constitucionais G~

r a i s e t r ans i tõr í as , do Projeto de ConstituiçãoCA), da Comissão de

SistematIzação, o seguinte artigo:

I1Art - r i ca extinto o atual Território Federal de

Fernando de Noronha, sendo sua área reincorporada ao Est:::lrlo de Per
nambuco "

JUSTIFIC~TIVA

JUSTIFICAÇÃO

TE~10/~lSTl~,eAç"~ J
I e 11, do art. 187 passa a ter a sequarrte reda-

Parágrafo ún~co - As parcelas de rece~ta pertencentes aos Mun~- I
Cip~05, menc a.onada s no anc i so IV deste art a ço , serão cz edat ada a de

acordo com o que da spuser- a Const a t u i.câo Estadual. 11 !

I

r
f:J Plenano

rO_p a r ã 9 r a f o únl.co,

çao:

I1Art. 187.

• O

"11 - Compulsoriamente:

a) .. aos setenta anos de idade:

b) por conveniência da edmru s teçãe j oj;

ser- adas as condições es t at-e l ec í das em le~,

para Quem Já houver compl e t anc c tempo r:
cessérlo para obte~ção da a~.:sentador~~
voluntárIa 11

--_.--- ......,-,,.",..--:-. ----"-----'--'l
EMENDA-AOITIVA - -' ,

I

I
I

-rata-se d~ agre;}ar ao texto a chamada aO,osentaJ-'-lé. 111::)"_

r.. ..:.s:rI5" o~stlnad3 fi perli'ltlr q~e a admln.lstraçãq,_nos casos E' néS

Altere-se a redação do Inciso 11 do art. 46, do Projete
de Cnns t i t u r ç ão (A) I para desdobrá-lo e acrescentar c l ne uma nova for

de ap-isent adnr aa :I ma
I

z ae a s , Gerava-se, a asam , um contraste entre as xe sponsabi.La.dade s de I r' *J CQN~TITUIN.T~tr..,.......~ M'.I_
I J i

k:3 )
o MunJ.cípl.o oferecer ae rv i ç os básJ.co~ a uma população que concorr aa , _ _ L~~ ''7f.A/,-.,-,

à va s t.a do v a qerrt.e cr-itêrao de par t.a Iba , para elevar as transferên- --r -I ~
~.S'IN&TU~A

ca a s de rCM no va z a nho Nunac Ipao , I
A Emenda Const a t.uc a ona L nQ 17/80 atenuou essa da s tor-câo , por- I EMENDA 2P0138•..S,._-.6.

quanto perrm t au que até um quarto das trra ns fe r'ênc i a a de ICM fosse e:j E FELIPE CHEIDDE . ------ ) tr;~~~~
ti a.vadc de conf'ozma.dade com o que da spuse r a -Le a estadual. Rep.re eent ou F---------'---- ~.[~~~, e...ISUO'S~B:~.._uie ••__ rr-0l.-A~

tal meda da tun avanço em relação à s a tuecâo arrt.e r i or , não apenas por-. I _ \ L..E.t p,RSQ J b::J .JJ?Q
quer e!l.ID3.nOU per c a.aLrnent e o p r a ncLp a.o mono L'i t aco - e desarrazoad:: _: ~ _

do va Lo.r agregado, mas sobretudo porque trar.sfe~~u para as Assem- I ~

b l âa e s Leç as Ie t ave s a r esponseb a.Lrdede de de f a n i r maeér i e cu j a r epe r-]

cussão se c i nqe e s t r i t.arr-en t e aos l~IT'lt~S de cada- Estado -, I

o p rc j et.o cone t i tuc rona t , aprovado pela Corm s aâo de Slsterratl:=._r

ção, r-epr-odc r , err r cLaçéo ao novo rrrpos tc sot r e operações r e La t iv a s
à c i.r-cu l acêo de mer cador aa s e à prestação de se rv a cos , o atual cr~t~-:

r ao adotado para t.ra ns f e r ênci.a s do ICM !

Pretende esta Emenda e Larm ne r de f i na t avament.e as r e s t r a ç ôe s re:~l
t ava s ã pa.r t a Lha do novo ampos t.o , estabelecendo que o cr i eêrac de r::

tela será flxado na const a tu i çâo Estadual. Trata-se de p re ce at o qUE

toma em consaderecâo as e speca f i c a.da de s de cada Estado, e La.da ndo-cae

as falsas qener'a La.zaçôe e que em nada aprove~tam ã construção do fe6.~

rallsmo brasJ.lelro

r
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condições e st.e t eIec aõae em lei, promova a renovação de seus quadros,

dando maror celeridade às carreiras, com maior estímulo à evoluçãc
funcional.

Não tem sentado que o município cobre t r abutn , por uma
obra fel ta feita pelo Estado. Quem realizar o investimento é que deve
recuperá-lo, por meio do t r rbuto em questão.

r

= TExTO/JusTI',eAr;io,-------- _r
EMENDA
chu PE CHEIDOE

2P01388~-1~ -,

....---, 'LENAItIO/:OllISsio/llu.eOw,luÃo

r-LI' ...) As\< W

EMENDA ADITIVA

EMENDA 2P013ªrnf?:.--4-=-- -----,
tJ FELIPE CHEIDDE

Pl.tlf,."lo/eOlllssio/cllICOIIlS'ÃO ,

S?t P\')~ºTQ
= nxToí~usTlrlc"..i.o-------------_,

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se § 9Q do art. 16 do Prõjeto de Cons-

t i tui ção.

JUSTIFICAÇI\O

Dê-se ao inciso IV, do art. 42, do Projeto de Constitui
ção (A), a seguinte redação:

"Art. 42 -

IV D Tribunal de Justiça do Esta-

do der provimento a representação para a,!
segurar a observãncaa dos principias indi

cados nesta Constituição e na Consti tua

ção do Estado, bem como para prover a exe
cução de lei. de ordem ou de decisão judi
e í a l ,"

r;T-'--'------------ n:ltToJJusTIFleAç;;o ~

JUSTIFICAÇAO

/!o representação junto ao Tribunal de Justiça do Estado, p,!
ra pleitear intervenção federal - nas graves Sltuaç5es a que alude

artigo - se é justi ficável quando houver ofensa a princípios da Cons
tituição do Estado mais justificável ainda o é quando a va oLação oco.!..
rida ferir princípios da Constituição Federal. Não há razão, pois, p~

ra a omissão em referir tal hipótese.

o .artigo 29, das Disposições Transitórias, passa a vigorar com a seguint-e red,!
ção:

"Art. 29 A transferência aos t-\Jmcípios da competência sobre os
servãços e aUl/idades descritos nos artigos 37, V e VI, e 239, I, deverá obede
ce:~a plano ~l,aborado, conjuntamente, pelos Municípios e pelas agências esta

duais e federais hoje responsáveis por eles, na forma da lei." -

r
EMENDA 2P013Q~.-9_=------ _w ,- J~'PF-L'~~r Constituinte OSMAR LEITAO . C- _J

=-'-----------__ TU.TO/JU5TIFleAçio,------- ~-~

.1

~MENDA MODIFICATIVA

A t endênc r a do 01 r-e i to Consti tuc ro na l moderno

. ê pela redução dos casos de t nele gr bt l r de de c-

Nas cons t t tu i çêss das nações democrãticas ma r s

avançadas, não consta em qualquer d is po s t t t vo a r ne l e g t b t l t de de

por parentesco.
Em v i s t a dlSS0, a nova cons t r t ui çãc b r-as i l e r r e ,

que será moderna e avançada prt nc i pal ment e no campo politico, não
deve contemplar qualquer dr s pos i t r vu que contran e os p r-j nc t pt os

democrãtl cos de oferecer oportuni dades a todos aqueles que preten

derem ca nd i da t a r r s e a carpas el e t i vos.

Dê-se ao art. .171 do Projeto de constLt.uí.çãc (A), 'a~ s~

qu í nte nedação r

~Ft.l"AlII10feOIlISS;;O/1l118eOIlISsl0

YL.lé0 As <?4D

EMENDA 2P013Q1-.:-2=--- -,J fôI'P"M"D"B--'
l!J FELIPE CHEIDDE , . C- !..-l

lIArt 171 - Compete, aanda , aos Estados e

Municip~os Ins t atuir, como t r íbuto , contri

buição ~e custeio de obras ou servãçcs r!
su l t ant es, d:J uso do solo urbano. 11

USTIFICAÇAO

A redação atual parte da pr emssa errônea, de que some.!!
te o Nun.ic Ip ru é afetado pelo uso do solo urbano.

Na verdade, diversos se r v i çcs urbanos, especialmente na
áreas metropoll tanas, são executadas pela adm.lru s t r açãn estadual, COOlO,
por exemplo, o f'ornecnnento de ág~a e de gás canalizados.

JUSTIFICAÇAO. \

\ - .
Na forma da redação dàda ao Projeto de Constituição, acmit~-se

a transferência "aos fiMUnidpios da prestação da ess.iatêncfa social, nos mojdes

da que é assegurada, com elevados índices de êxito, pela LBA, obrigando-se os
funcIonários da'Fundação que não desejem a aposentadoria proporcaonal ou a de
missão, a aceitar emprego nas Prefeituras -

o texto, como está colocado, em nenhum ponto concorda com os le
gItimos interesses da LBA, e de seus dedicados servidores, expressos em doeu

mento público encaminhado à Assemléda: " São 50 mllhõas de pessoas totalmen~
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= __'- TEllTD/JUSTI~ICJ.çiD-------------___,

PLtNAlIl.'/eOllls$iO/SUBCDIlISSÃO _

A natureza, finalidade e objetn.vc das pr

ticipações nas receitas tributárias, que integram a receit~
dos entes ~eneficic:do.:>, inadmitem esse condicionamento, ~l!!

ramente incompatível com o interesse público e com a quali

ficação das necessidades que eles visam a atender.

"""'~c(~..2~

-, 'JUSTIFICATIVA

o dispos:.t.tivo autoriza a União Federal a

condicionar, a seu critério, a entrega de recursos a Estados,

D. Federal e MunicípJ.OS ao pagamen to de seus créditos em r~

lação a_ essas pessoas Jurídicas.

Trata-se de medida que fere abertamente'

os pm.ncfpfos do s.í.s eeraa fe dez'atn.vo e, por tal, não deveria

ser mantida.

Essa restrição~cometida à discrição da !!
nião, evidentemente sign~fica um retrocesso na via de des 

centralização de recursos e poderes, alvo que a Constituin

te vem perseguindo denodadamente.

EMENDA 2P01392-9
""'-----~ r;r-:::::~[J Cl:HiTITUINTE TITO COSTA _J C- rPLO _J

r
'LUÁ'HO(COlllssiotIU.COIlISdo-------_--,

te carentes os que mais necessitem da salvaguarda de nossa Lei Maior. A LBA
não reívíndrce prlIJilégios; mas, sim, em benefício daqueles que não podem f.!
zer-se ouví.r com a ênfase e a nitidez que a sua miserável condição exige

Transferida ao t-lJnicípio a assistência social, que dificilmente

oodeorá sucerar à que vem sendo prestada pela LBA, perde a benemérita Institu!

ção a sua competência precípua e, conseqUentemente, a própria moh vação para

contanuar existindo como €1rgão líder da luta em favor dos necessitados.

o artigo 19, das Disposições Transitórias, passa a \ligorar com a seguinte red!
ção:

Corno prevê o Projeto, os funcionários seriam transferidos ou r~

manejados para as diversas mmícdpal.Idades do País, quando não aposentados por

tempo proporcional de serviço ou demitidos. Nesse caso, corno o número de pr~

feituras é sempre superior ao de servtdores a absorver, o preenchimento das \I~

gas ensejariam grande aumento da despesa pública, em face das novas contrata 
ções - resultada que vem merecendo total condenação das forças majoritánas

representadas na Assembléia Nacional Constituinte.

r

tJ PLENAAIO

EMENDA 2P013~º-2tJ Constituinte OSMAR LEITAO --==------------,

"Art. 19 E assegurado com direito adquirida o exercício de dois

cargos ou empregos privadas de médico que venham sendo exercidas par médico c1:.

vil ou militar na aàninistração pública direta ou indireta, além do que even
tualmente exercer em Fundação púb'laca."

= TUTO/Jl>sTIIlCJ.çio -,

E/oEfoIJA Jo()OIFICATIVA

E SUPRESSIVA PARCIAL

T1TULO Ir

CAPtTULO I - Dos nrreatos e Garantlas Indívãduaas

JUSTlFICAÇAO

Quer o texto constitucional, com Justa razão, excepcionar da i,!!

crdêncãa da acumulação de cargas, o exercfcao de dois cargos pr.ívat.ivos de "!!
dico, conform~ es~aturdo no artlgo 19 das üísoosrções Tran~itórias, ora emend~:.:.

do.

Artigo 6Q - § 53 - Passará a ter a seguinte redação:

1IQualquer pessoa física, partldo político com representação na Câmara
Federal ou no Senado da República, associação ou sindicato é parte legítlma para

propor ação popular que vise a anular ato ilegal e lesivo ao patrimônio público,

à rnor_alidade administrativa, à comunidade, à socredade em geral, ao mero ambien
te, ao patrimônío tustõrãco e cultural e ao cunsumidor.

r;r-------------TtllTD/JUSTI~ICJ.çiD--_.:.....; __'___'__ __'___,

r;r-------- PLENAlIlotCOlllsslot.U.CDlIlssio-'__'_'- --,

A emenda modiflcativa consrste em substituir a dlsJuntlva.Q.!J pela

conjunção ~

A emenda supressfva ekmuna o período f'rnal do parágrafo, que Isente
o autor popular d9 pagamento de custas judiciais e do ônus da sucurcêncra, sal
vo comprovada má-fé.

Vejamo;; separadamente.

1) E medauas.ível que a ação popular repouse na possãtn.Lidade de in
vestar contra atos da emürustração públlca (direta ou Indireta) que sejam con

siderados llegais ~ lesivos ao patramõruo públlco. Haverão de estar presentes
os dois pressupostos (VíC10 do ato e Iesavãdade) para ensejar-se o pedrdo de

sua invalldação, vaa ação popular.

Nossos doutrinadores lembram, sempre, a dualidade de crrcunstêncras,

Paulo Barbosa de Campos Fllho, em sua clássica monografia sobre

'~AÇão Popular Cõ~stitucionaV;- õbs~rva que os atos, para serem atacados, deverão

ser "viciosos e lésivos ll (ed. Saraivá,' 1968, p. 145).

ASsi~'~ opinião de José. Afo.nso da Silva e Hely Lopes Meirelles. Poí.s,

resulta claro que a legalldade exclui a Iesãvadade, Se o ato é legal, portanto

legítimo, não se pod~rá arguí-lo de, l~SlVO. Não existe, pelo menos em tese, uma
Lesavadade autônoma, a não ser pelo furto, -ou pela falcatrua, quando o elemento

legal jatf1.s pod,er~ lestar presente. T •

• A Constituição de 1946 e o texto vigente (Emenda 1 de 1969) refer".'!!

se, ambas, à "anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos". Ora, um ato
legítlmo, prati~abo~dentro dos cânones da lei, não será suscetível de anulação,
ou de ver declaia1a~ sua nulldade (é preciso dastanquar o ato nulo do anulável e

~ -I ~ ---,

PLENJlRIO

Suprimir o parágrafo único do artigo 189

do Projeto de. Constituição.

A justa concessão do direito adqurr.ído , nesse caso, peca tãO-50
mente por restrãnçí.r à classe médica a posaitnLrdade de contlnuar prestando

serviços às Fundações públicas, independente do exercfcro de dois outros car

gos pravatavos ,

o acolhimento da Emenda defere aos médicos a oportunida,?e ~de co,!2
tfnoerem prestando à população os rejevantes servjçoa de que carece, seja nos

"doí.s cargos que exercem ná administração públlca díreta e indireta, seja em

fundação instituída pelo Poder Púb!ico,

EMENDA 2P01391-1
t: (()';'S-FI rU/1f! t',b t?J.4'2

A
oJ.u:t,e--/-'r-c;Õ=----------,

r
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,..".. PLr.:NANICl/COIlIssÃO�IllICOIlIssio--------__,

tJ MENDES BOTELHO

à Seção I (vüã spos Ições üera í s" ) do Capít.!:!.Acrescente-se

que se anteponha obstáculo a esse tipo de operações, como. pret~nde-

di vulgado pela imprensa há pouco tempo". Desse modo, é imprescindlvel

JUS T I F I C A C ~ O

PLEIllNIO/COIlISSÃO/IllICOIllUio "I

Nosso objet ívo é abolir a .mcãdênc í a do Imposto sobre

Renda sobre os rendimentos do trabalho assalariado. E nacionalmen

te sabido que de todas as categorias de cont r íbudrrte s os assalaria

dos são os que se submetem de forma mais impiedosa aos pesados -õnus ,

do chamado Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.

Na nossa opinião, esse tributo deve mc í dí r de maneira preponderan
te sobre os rendimentos do capital, mesmo porque não convence o ra-

ciocínio de que o salário do trabalhador constitua tipo de renda '

sobre a qual tenha que incidir um imposto espec!fico.

2P01394-S
----------,

JUS T I F I C A C ~ O I
Os municípios brasileiros, não raro, ficam à inteira me!.

cê dos tecnocaratas do Governo, que não têm medido esforços na lmp,2.

sição de requisitos e di f1culdades para liberação de repasses de ve!

bas. Com isso, cresce a indústria das intermediaçães milionárias,

concorrendo para drenar amda mais os cofres municipais. Essa inter

mediação é feita normalmente por empresas de assessorias ou de agen

ciamento, que cobram comissões' aI tíssimas para obterem a liberação'

de recursos já conferidos aos Estados ou Municíp1os. Como sobrevi

vem disso, essas empresas ou assessorias, por sua vez, não rar'o
"nrati ficam u também funcionários da or6oria Administracão Pública Da
ra facilitarem as liberações, conforme, Inclusive, já foi amplamente

"Art. - E vedado aos Estados e Mun1cípios contratar, a

qualquer título, empresas privadas para tratar de questões de seu

arrt e r es se junto a 6rgãos públ acos ou instituições r ínance í rasv •

lo "Vll" do Título "111 11
, onde couber:

l!.J
EMENDA ADITIVA

,.,,- TUTO/JlISTI1IClÇ,iO ---,

r

os textos const í.tucãonars referidos atentaram para esse umor-tante aspecto de

boa técnica e de doutn.na: Cf. Constituição de 1946, artrço 141, § 38; Const1 

tuição de i969, artigo 153, § 31).

Por seu turno, a lei 4.717, de 29/6/65 (Iea da ação popular), em

seu artigo 12 , atenta ao texto constitucional, vigente à época de sua edição, I!:.

pete que a ação se destina a IIpleltear a anulação ou declaração de nulidade dos
atos Iesivos ( ... )11.

Indispensável a ocorrência dos dois pressupostos para 1eg1timer
ação pcpujar (vfcao do ato e sua lesividade), será ínamussíveã que a Lei Maior

agasalhe uma alternativa (.2!:!. um, ~ outro) que vrría desfigurar o instituto e

permitir que se preste, com maiores razões, ao abuso e à vindita, quando não à
busca de promoção pessoal dos autores populares. Pois estes, na maioria das V!
zes, buscam mars o rotacãérão da morenee do que, propriamente, a defesa do bem

e do pat.rfmôrun público.
Al1ás, é conhecida a adver-têncaa do saudoso mestre Paulo Barbosa de

CaJi1)os Fllho, da Faculdade de Direito da untversioace de São Paulo, no proênuo de

sua importante obra, Já atrás mencionada: "Possa este nosso trabalho concorrrer

para ( ... ) a melhor aplicação dessa poderosa arma ( ... ) esperando que dela se
utilize sempre que se faça necessárao, porém nunca como instrumento de vexação

ou sentimentos pessoais ( ob. crt , - grifamos).

Art. 6Q - § 56

Suprjnnr este parágrafo que determina gratuidade para as ações de
"Habeas-cerpus" (§48) e "habeas-data'' (§ 52) é estabelecer coerência no texto e

deixar para a Iea ordinária (os CÓdlgOS do Processo Penal e/ou Civil, p, ex. )
o trato da maténa.

•O detalhamento de regras no texto da Consti tuição, sobre ser de não

melhor técnica, ainda contribue para torná-lo por demais extenso. Allás, desne

cessáraamente extenso.

2) Eliminar a parte final do preceito, que cuida de isenção de cu~

tas e de onus de sucUTlbência, será aprimorar o texto. Aflnal, uma Constituição

não é regimento de custas.
A Iea ordinária poderá cuidar desses aspectos, sendo certo que a lei

vrçente (4.717/65) dispõe sobre a condenação do autor de lide temerária ao paga

mento do décuplo das custas (art. 13).

Aliás, o não pagamento de honorários, em ações populares, pelo auto:
vercrdc, não consta da lei e resulta de colocação jurasorudencfal.. Melhor será
que a lei drsctul íne a matér-ia, até mesmo para nmor aos aventurearoa um apená

menta consentâneo com a í.rresoonsatn.lidade de seu procedimento. POlS, não tem

sido inconm o uso desse mstruneoto constitucional como forma de condenável prE,
moção pessoal e/ou vindita política, sobretudo na área ~n1cipal, onde as paixões
políticas costumam apresentar-se com mars ântensadade e mars f'requêncía,

A lei e o regimento de custas, melhor e maas adequadamente poderão
cuidar da maténa. A Constituição, nunca.

EMENDA

r

mos com a presente proposta.
,.,,- TEXTO/JlISTIPICAÇÃO ,

EMENDA ADITIVA

Art. nB, II

Acrescente-se ao item "11" do art. 178, ..onde couber: EMENDA
tJ MENDES BOTELHO

"Ar t , 178 - ..........................................
~LEN,.lIID/COlllSliO/lllICOlllnÃO- __,

,.,,- TEXTO/JUSTIPIClÇio--------------,

1I- EMENDA MODIFICATIVA

- os rendimentos do trabalho as s aLar aado , res- Dê-se à letra IIb" do item 11111" do art. 46 a segui~te

salvados os casos que a Lei nomear 11. redação:
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lIArt. 46 - "Art. 205.

UI -

b ) após vinte e cinco anos -de efetivo exercício

em funções de magistério. 11

JUSTIFICATI:VA

A proposta visa atribuir tratamento igual aos que exercem

funções de maqas t é r ro , independentemente de sexo. Não é justo que e!

S8 discriminação por moti vo de sexo continue prevalecendo para o ma

gistério. Tanto o professor como a professora estão sujeitos a um

mesmo tipo de trabalho.

r
EMENDA
tJ MENDES BOTELHO

32 É assegurada aos Estados, ao D~str1to

Federal e aos reunacIpaos , nos termos da 1e1, paz-t.Lca>

pação no resultado da exploração econêmaca e do ap'rovej,

tamento de petróleo, de gás natural, de recursos hídrJ.cos,

para geração de enez-qa.a h2drelétr1ca, e do átomo, para

geração de enez-qa.a nuclear, xee Laaadoa em seu terrJ.tó

rio, bem como na plataforma continental e no mar terr2

torial xeepect,avos.

JUSTIFICAÇÃO

Há evidente equívoco em falar-se em participação do Po

der Púb12CO no apxovez.tiamentic de todo e qualquer recurso neeu

ral, o que abarca a totalidade absoluta dos bens naturais postos

à da.spoaação do homem, desde as matas (madeira, frutos e raízes)

até os lagos e cursos d I água (peixes e crustáceos), abrangendo li
teralmente o próprio ar que z-eapaz-emoa ,

Obviamente, essa peccacapaçâc deve restring2r-se ao a

proveJ.tamento de elementos cuje exploração causa 2nevJ.tável dano

ecológico e econômico à localJ.dade afetada, como é o caso do pe

tróleo, gás, energias hJ.drelétrica e nuclear.

larpc.

r;r lEllTo/JUSlI1ICAÇio ,

2P013~ª,~-8::-:-- ----,
~3G!C SPATh\.

Ademais, o d Lspcs a.eãvo não especifica se trate de explQ

ração. xeaLaaade pela União. Desse modo, não deve fJ.gurar no capi

tru.Lo relativo à União, tratando-se, tipicamente, de âa.sposLçâc :I!!

lat2va à Ordem Econômica e Financeira, razão por que, com a nova

redação auqertrda , a trasladamos para um parágrafo do artJ.go 205,

dada sua generalidade e abrangência.

Erfl:!1l"1. I~('D1'PICA :'IVA
r:s:=:c::::,rlC J:1L!''DA.!'8: :.r..cJ.so 1::1, de § 1 2, do Ar-:. 262

Ao J.1:.0:'SO I::!, de § 1 2, de Art. 262" do Projeto de CCLS~i

t-ui.;:ãc" dê-se a ae gnj.n-,c redação:

r
EMENDA
t:

EMENDA ADITIVA

l'Art. - E vedado a f'abr acação e o depds a t o de dejetos de

material radioativo a di~tâncias inferiores a 50 quilômetros, em

linha reta, de perimetros urbanos. salvo casos expIíeitos em le1".
JUSTIFICACAO

Acrescente-se ao Capitulo VI (1100 Meio Ambiente n ) do Ti
tulo "VIII", onde couber:

•

A de ter í oração da qualidade de v i da e a depredação do

meio ambaent e são problemas dos mai s sérios Que enfrentamos na

'atua'lidade. Lesões graves e muitas vezes irreversíveis estão sendo

caus~das em milhares de pessoas como resultado da nossa imprevldê.!:!

.cã a no trato dessas questões. Nossa propost.a v i sa resguardar as

áreas urbanas dos riscos decorrentes da ~abricaç~o de material ra-'

tJPLENARID

r;-r------------- UllTONUSTI~ICAÇi.O ,

dioat ivo e mesmo do dep6sito de seus dejetos, evitando, aSSIm,

comp-rometimento' amda maior' da q~alid~de de vida nessas áreas.

um,
11 A~t: ~2J)2 - ••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. ; .
. ~~ ~º - .•.... : .

EMENDA
tJ

PLINÂII10/CCWlssio/IUICOW',.,io__"'-_-'- ,

r' ". s~pr~ma-se o § 12 C!0 art. 22, acrescentando-se, em

trapartJ.ds, ao art. 205, o eeçuant;e § 32:
con

;;;-::.\.~o.

Ent:=-etontc" a exp:,:sGãc 11 ~Il pode J.!lc::lzi-:- a que a

~~~~~~~: ~~~~~~O~~~~~:~saá~::su~~:~~~~~;e~~o~c~~p~~:~~r~~=
ee s ncce aeás-aas , er; r..o=e,até aeec,c , :105 f:':lE jc-e ser-vac ã onãe tceváa-

s:'!: ac crrtece nas reservas fl~:'ae;:a:.s da Eu:-opa, :pa!'t~cular=er..:e: na
Ale~~1-.a, França e 3m ça , abertas a VJ.si tação pú1;:llica e e.té cor";a
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das p~:.'" rodovias llavi.mc'n-::adas, mas protegJ.das por rigorosa leglsle.
ção.

2P01399-G
------------,

§ 12 Até a posse do Primeiro Ministro, o Presldente da Repú-'
lica acumulará as funções de Chefe de Estado e Chefe do Governo.

§ 20 O Primeiro Ministro será nomeado até 15 de março de 1989

3.lSTlFICATlVA

A mudança do srstena de governo é LfJI processo complexo que ~

alve a adaptação das 1e15, das Instãtuições , rotinas burocrátlcas e mesmo do carpa!.
amento polit íco em geral.

a drscínl.ínamento de un tal número de operações escapa neces

ariamente ao âmbito das üísposrções Transitórias, pelo nível de detalhamento que ex

e. Imperioso, P01S, que o assunto seja tratado por Lei Complementar, fizando-se ~
retento, desde já, algunas marcos e elementos de referência, como por exemplo) a ~

eira pela qual o Poder Executivo será exercido até a posse do Primeiro Mim.stlo e a
ata da nomeaçãodeste. 1I11lflfIlKlfllll:lflllllflflfllJllllllllfll.lllflfllkllllll******************IlIl1111111111111l1.1

******"***************************1111111111111111111111*******************111111111111 11111111111 1111111111 .. li

EMENDA 2P01401-1
LiJ --------,
L Senador Constituinte MARCOMJES GAQE! HA

~!..:.:r:A AD~IVA

~::;rCZI.....!V::' E!:::=:;'DA~C': DJ..spoc::.~ões 3er:ns e T!'3.ns~::ó=ias

ê.erescea-e-ee , ao capítu:.o dc,e !hspos:!.çÕ.:lS Gerais e Trs.n:::,1.
té=J.as, o seg..ti.n'e art:..b'0:

"Art. - C' Fod.er r'Úblico c:-iaré. ..(:-ea.s: ie: liV':'2 Ct'=érc:'~, s .....b
me-:i:ias E. legisla~ãC' f:.sca: d~ferE:nC':'~='a e b.:za..:d~ de ~nce:rt.:.",~:;:
cz-eaa~íc:o;:;, v :..sar.:.dc proz:ov~r o d€Sen~lol~-:.:rr.;:n-:;) ec.o:J.ô:r.:.co-sC'c::'s.:,

~~~~~~e:e;:~~e~:lr~~~~~~~ ~~~{~~~~~~~e~:~~::~;;;~;p~~~:~~
t~tes das regiõea be!":.e:-:.cíadae, er:t:.c.a:1e:;i de ~;'e.sse J de ~~~:.c -:á-

E~~~~p;:~~n~: ~e;~~ ~c~~~~~~d~~a~S:;~S~:~~~:~~:'~;:=:z~.~~~~:=
c~e=ed.;!' rc~pec:iy:: p:-c;je:.c de. :ei .. '1 tJ PLENARIO

~L[N"ltlO/COlllssio/'UICO"'I ..io-- --,

~~"ItTlllO~

'?FI

IIT------------- Tl!XT"f~USTI~ICAÇio --,

d: ?r-~St-~e~~~~~;~ ;~:-~~~f:~ed~~:':':: ~~~~~~~~~~;:~.~.-~~:;~~:=~.-
~::,= :.L.egá·:e:.:: r:flexcs no d~~eLYc:"·>p~e:-:o sé:!::l-ec:::3=.:..cc, no ta
r:.er..te ~9.S re.:;J.õE.s de f:!'c::te:.ra. :?::':e::do for:::.2I uz; pa.::.·;''t;.e. fa1;=:.;'
a::rs::'~do pc::; ancerr-cvcs f:.scaie :. c=editi:c~cs" e2.as irãc ~n,cre 
I:lentar tailber:: as nossas exportaçoes, es:pec~3.1=.e::tt. no mozsr.tc
cr.;.c:'al ez que o 'Pais tan~o necese'i ta. a::..:t:::~ s i,as reS91"\"a.E ca::
~la:'s e mel~..crar a "talança comercial.

Simu2 t.anearrente 1 eaaas ér-eae a.=ll~:~a=ão õe fo:-r:a ecen-rca-.
da :: ofer-te ~e :cão-dE-obra, espec:<.:-:::::.::!.::~e 9. nâc ,quali:':.:;ada, e..-.=.
t:arac a e~-a~ac de recJ.rsos :r;ac:!.o:!a:.s rara os pa:.s:.s 2.~mlü:,ofes
e :P::"C];::lc::i.arac "JIi: regJ.I:le Jur::i.d.1CC> ef:caz nas :-e:a~oes de cambz,c
LO cc-:rtrole de tr5r..s: te de mercadCr13,s.

A ex:ger-:.ênc:a de déze~ae de paizes, er:: todos os CC!1~!.-
netrres , apcntam ae ,{reas de !.lV::e CO::Ié~c:.~ ~o:!c 1.-:11 a.l 'ternc-t'r-e

e= :pa!s~s onde a ::eCJ.s:aç-ão tr2bu-:-árl.~ a-:::i.nbJ.".l !1{Y51S tals que
e:r.trava.::: os in\"eetime.ctcs e co::prome~err o de senvoyvamerrao, '::
trat~=;~l::C' fi=cal, diferenc:..e.do, :pr,e=-ere::cl::.:l.=er..:~t: cor; i:c'.u::'ê.e.deE
integ:-a:s, -;;:ende a cC:C.:'l{;Ír os 1e:-"\"'100 da ec oncmza , r..:;:ada::l!er.1;:;
q:".a.nd.c : excessiva a partl~::'I:a~ã: 'do Ee";l.1J.c na~at: 'idade privada,'
del:i reti!"'a.z:ào e2.evad.!: c:;;~t:'2-':-~;.sC aos ocfY'es p~l]:c:os tl7!'~...·tS'
de 1.=;:::="'0'::, taxas e ";a::"i:'~::::.

Nas DISPDSIÇDES TRANSITilRIAS, Inclua-se onde couber:

"Art ...•. Fica estabelecida, por un período de quinze anos, una
Zona de Preferêncaa fiscal, abrangendo os Estados que compõem a Região geográfica do
Nordeste, com as característi~as definidas nos parágrafos seguintes:

§ 10 - O suprimento de bens industrials pJ;Pduzidos nos Estados

localizados fora da Região e fornecidos para projetos de investimento na área do ~r
este se fará com os estímulos fiscais vigentes para exportação"

§ 29 - A venda de produtos lndustriais da ~rea no merc~do na~io
nal se fará, naquele período, com isenção do IrJlIost8 Sobre Produtos Industrializada

, , § 39 - O reqime fiscal prefe~êncial não Inclui funo, bebid~s e
~aterial de transportes , :c~m exeção dos t~a~ores e máqU1~aS ?grícolas. t •

- , ,Art •.•. No mesmo período, as empresas do Nordeste estarão a.sen
tas do pagamento dos encargos SOClalS relativos à contribuição da Previdência 50
cral" .

3.lSTIFlCATIVA

o problema do subdesenvolvlrnento relativo do Nordeste continua
t a ensejar esforços desconexos, políticas descontínuas e estratégias inadequadas que,

por mais de cem anos J não conseguiram retirar a Região da mesma posição desvantajosa

- l no "Cont.exto naclonal. Muitas não perG:eberam que a pers1stência desse desequilibrio f

. regionai, ~ c~ramete a' eficácia dos' Planos 'nacionais de. desenvolvimento econômico '

com e~t~bia~d'ade e jusb,ça social:. I

2 o Já desde flns do .Sécul.o passado fatores econÔl1llcos marcaram

m ritmo. diferente de crescimento entre a Nordeste e o SUdeste do Brasil, que_ ~di'

eixando a reg~ão nordestina cada vez mais atras~da em relação ao sul do País_o l

O 'fenômeno d~a;ático 'dassecãs periódicas t'em-se somado aos fatores econfXntcds'7.pa_
ra alargar ~ rosso entre o desenvolvimento "déssas duas partes do Brasil. Em 1939: a

renda per càPlta do Nordeste représentava 48% da renda nacional. A perda relativá I

ontinuou, para registrar em 19S5'spenas 3S% da renda per capita global do País: - Os

FSforç~s empree~dldos através de una polí~ica regional p~sta ellt prática a partir de '

11958, com~ a' estruturação da·SUDt:NE, a~Júdàram na recú~eração, traduzida em 1968 nuna

~
axa nordestina de 47%da renda nacionãl, ainda assim inferior ao nível de 1939.

3. As causas do atraso regional perslstem, cCllTProvando a ioof1
áCla das políticas escolhidas e implementadas. A posição desfavorável do Nordeste é

flag,ra:.nte, quando se examlna, a atual d1stribuição da renda '10 país e a incidência I e.E.
aeial da pooreza, da indigência e dà m1séria no Brasil, O Quadro 1 abaixa é bem I i-

• • , r 1 - ~ C"

lustrativo:

• J I

TCJ(T"IJU$TI'IC•.;Â"-----------~

. 'I
"Art. o o o 0- • o, I
_L~i, Complementar diS?D~rá' sobre a impla~t:~~o do Sistema P~Il!1

Nas DISPOSIÇDES TRANSITORIAS', -inclua-se onde cdutler:

~'A~f'-
~~IIH"TUItA(.

C' c:':us1 G,:,·:?TI:.C C'ot;::"te. ãa ~r:~~ã~ ds "Zonas de :':-c 
cez::a=.ar:.to de :SXio=tações - ZEs , porém limitando-aE a cr::té::,::oE.

.~}~:~:~~Z~~~~~~l~~~~~~i~~;'-
de-:E.r=:.nada1; á=-eas" core ref:e};o~ p?,"\·i::i t~yo= pa=~ "toda a::·z:.a~~cr 1

mentar de Governo.

tJ PLENARIO

EMENDA 2P01400---,-3~ ~
l!Jseoador Constituinte MARCOtVES"~ELHA
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DISTRIBUIÇ~O DA POPULAÇAO ECONOMICAl-ENTE ATIVA

QUE RECEVE AT~ 2 5M (LI/fiA DE POBREZA)

(I\IJRMALIZADA POR SEXO): BRASIL E,REGIOES - 1984
(li)

~4

DISTRIBUIÇAO DA POPULAÇAO RESIDENTE ANALFABETA.

POR SEXO: BRASIL E REGIOES - 1984
(1\,)

TO a Homens, MUlheres
arasrr •• ,u , 5~,6 7~,5

Norte 50,2 42,2,' 67,0

Nordeste 77,6 45,2 86,4

SUdeste 53,0 47,6 68,4

SUl 54,6 47,6 71,4
, Centro-oeste 58,8 53,7, 71,6

Fonte Dados Brutos: IBGE, PNAD - 1984, quadrôs do capo 3.50"

Obs.: Exclusive população rural da região Norte e os sem .ren
1fi;re.nfo e sem dec.1al:acãa- -

Total Homens Mulheres
Brasil. 27,1 48,8 51,2
Nort~' 22,2 49,1 50,8
Nordeste 47,2 51,1 48,9
SUdeste > 18, i 45,5 54,5
SUl 18,2 46,8 53,2
Centro-Deste 25,0 50,1 49,8

arte 63,6 74,3 4,6 79,9*** 35,~*** , .a6,~8***

Kordeste 51,0 124,5 2,6 42,6 15,8 60,0

;sud~ste 64,4 71,6 5,3 81,7 66,0 86,3

~'J." 67,2 60,9 5,1 61,7 , 48,9 85,7

t=!ntI.a::Oeste 63,9 73,5 4,4 55,9 22,2 75,6'

,~rasi.1 60,1 73,5 ~4,2 66,2 46,1, 7à,7

"Fonte: IBGE. Indicadores Sociais, ,Tabelas ,seleciona~as. ~ol. J.•.
1984 _e pNAO, 1984, -Brasil e' Grar:des Regiões.

* 1980

** 1982
*** Exciusive populaç~o rural. .

. ,complementando essas amostras neg~ti~as,_ aI está -'0 ~uadio . do

grau de instru?ão em termos camparativos:

~ o' Fontes Dados Brutos: IBGE, Pesquisa NaClonal por
Amostra de Domicílios, 1984, quadros do capo 2.1 .

.0bS.' Exclú~ive' população rural da ~egião Norte,

4. O que .se constata, com pesar, nessa deterioração continuada
a posição .relat!va do t-!0rdeste 'é ~ <falência de todos os programas e políhcas adota

->. os, :em~ ~~r~l~ em-horas-dramátic~~ d_e 'seca, . para revertêr a situação. Ou os ~sforços-
oram:insuficie:nte-s; ou-8 receita inadequada. -
. _~ ~+;; ,- 5~:São'bem-ció'nfiecidas-âsgrandes di Facul.tades encontradas em

alquer parte, dó mundq 'pará'elimin~ção de des'equilibrios régionai'. Quando um país
atraso se decld~ ã fazer- un grande esrorçc para alcaçar ° "take-offll do desenvol

imento, a medid~ indi~pensáv~í é"'estal:Íeleêer ~ cordão aduaneiro de altas tarifas I

ua,; du';,~an!~10~~e_~~rmina~áp...er~~o~o; pr?~ege suas industri~s nascentes e suas atavrd
es econOmiêas da cOOlpetição 'das paises mais. fartes. A extrema di ficuldade de regiõe

nos desen~õlVidas_de'-~a '~áção:Yeliminafem seu~'atraiõ oecór;e do rato de ~ão ~e e~
contrãr~~, .m;ios<de+ esfà6;1'~·cer·.~';~6rdãb s~nifári~o que pràj-eZt~ ~ fo·~taiecimento ~ I
~a~'estrutur~~~~<,~~nÔC!lic~~: ,§l e~~lõ~-ªô- qu~ fàze~:~s 'países em- érescim_enfo.~ ~ ,--

,- -, 1~, > ~:-",., > ,( ~~J\ D!'~st~·.de": di;pa'~itiv~~cô~stit~cioriai: ti~~n~ifório qúe se

faz ~ci~ visa ~xãt~-nt~~a~e~t~b~i~1~;"~a;~~Nor~~ste ~~s-e c'à~dã~ sanitári;' com
as devi~a5 ~li~it~çÕes~q~ .impge~ ~~:~ês:si~o~i~ rÍa~i~onaJ _'; lJJIa'est~utur~ ·fe~e;ativa.' A

.- isc'rimi~ação ~f.i,scal ..,e pIevidênci~ria ~quiVal~r!~' à pr~te~ão' i~rifaria d~~-~a!se5: t

, "horizonte .;im.úado~-F{Íá':~r~d~~irl~~e~o~"~impãctbn~~e~ti~Úl~ ;ã 'ilÍvêsti~nto e ~
a cOfl"Çletltivid~d~~da econ~l~ noia~stin~-,"{f~ce à I;'est~ do pai;. . ,
:~~. '"' ~ ,'~' '; ":-::'·'~_7i~~ã~~_:f9~;Ç,b:~fi~~àl"'de~~n~a?o·à:~~iã~~ ~ "??s ~utros E~tados não

, -; -coisa de assustar. ~No caso da _receita global do Imposta sobre Produtos Industriali
_ ~ad~s, -~a-'sl~~~~i!~ê;lJ;~~~ '~~~.iI~~ ~~~~s:- (fumo, :bebidas'~~ mat~ri~ü_de transportes) , ~

l!!nifiéa'a não-inéidênoia.dacls~nção"sobresetores geradores de 65% da receita do

;~~t~~-~A-P~~c?~;; itingida~~~..erl~:epénas" ~qÍJel~ c-~rrespâ~de~te à~- i tens, c~er~.iaiiza
los ,êntre_o I~§t~~,dà:pa;~e ~ nordeste, - ~, ,_,

<:"':~"""" ~ ,v :. -~~ ..~8\- NÕ/Q~e -tànge.-à asenção dos encargos previdenciários, ·também
ão='slgnificárá'p~~rda<-frii;6ib~t;:'ôb' total: ·d~s'.reêeifãi-d~~ p"'f"'evidênc;a so~iai' no

a!~:--~tc~nt.1'ib~lçã6 do~: ~~t~da-f no'~dé~fi~os é.:~a~ ~rd~m dé,1()% -apenas. Ainda\~~sim. '

essà 'p"rcéi?:sJ~~;'~e.xcl~fr~~;~~ll.ái:iê.d~~"~resas•.não a- do as;~l"riado, .'. .

_ ~q'~' : -,-t',~~,.: .:....." --: I : ~-;~~,:_.:~~~~an~o_,~,p~esÓ .?~s }":~n~~es f~sca~s e prev~de~~iárias não
. '_:- ~ '~', "' lcance)sequer':..o~vàlo!"·dD~esfo~o~qLle_á União,tem díspéndãdo com- 05 incentivos fas-

'._ a~s ~-"Rêgiã~,d6' ~;;rdê-s~~j "~íii,'ter~~ ~mk ~f.;~~o~~econ~co -de muit~ maio: ~lcance,
orquanto aI texarão a ecónomicldade_dos irívestimentos e a compétitividade das empre-
a~ em~~ti~idade~n~~ ~e~_.<' :c-' '~,~ ~.~ ',~ .- ~, , - ~ '~ ,

. /~ 10.'·A merJida que agora s~ propõe ~seja inserida na Constituição I

~ elaboração difere'de quanto- se ~tem'-ant~s 'cogitaêJo, p~ia sua ~àtureza e -prófundida

e, visand~ 'a substlf:tJir,'_num qu~d~O interno, aquele me~àni~mõ de' proteção de que p~
em ~faler -uso 'ós pafs~s en1.cre~clmênt~ vis~à-vis da "Leco~oflll~ -int~r~;c~on~l. Ela -d~~:;
á sé; côrrl'lêmentida'~por~~outras~dlJas dê~pàííticã ~é;i~n-al' clássic~,- a -fim de ens-;:

ar a definitIva caiídnhada do Nordesfe' pa;a -um 'd~senv61;;imento aut~sustentado , com~
_arceiro irrPortante daS,.;:.,(ireas mà~S-(idiantadas do paí~.-:: Não faltam ~à -reglãà "05 ingre

ie~t~s necessários pá~ãl:~;;t~·"a páiti;.d; exceleljte dotação de j"átorês: O que, te:. .

faltado é ~ lnstrl.JTlento ad~quado, -como ~ agorá pr~ilO~to: **~~*~*~*~*****4*~~

****************,*************:"*****************i***t-*,******~*******~*****i***~***
*****~*******~~*~*~~**~~****~~i*·;**~:~****~*~**~~*****

M,
___ s~. a

27,4 23,6 '

27,6 30,1
29,2,',·' 16,~,

2S!4 ,23,3
.. 28,0 28,8

.32,6 : 2~,Q ~

I H 'I,

.,

a 1

I ' M

SM a 5 e

25,3 ' '.19,3' 24,~

14,8 11,8 22,1
5:Çl,{1 30,4 25,0
18,7 15,4 24,3 -
18,2 14,8 24,4 "
21,3 17,0' 26-,0.

6,9

2,8

14,0

4,4

4,8
4,1

I 'H ,I M I ,H

,Esperan- Mortali-, Leitos' 'Ligação, Ligação de Taxa de
dade in- para in- ' 'd'agua na esgoto na' de.Alfa

ça ,de, vi fantil . ternaÇ'ão . rede ge-' rede geral betjza
da (anos) (menos (por hab)**' ral (%) ~.:?ssa .•. ção.

~,,1.o~W) f~tic,a . (%)

~3

8RA$L, I/IlJIC~ SOCIAIS POR ":GIAD.•~984

~2

DISTRIBUIÇAD DA PEA MASCULINA E FEMININA POR

CLJI?SES INFERIORES DE RENDIMENTO IENSAL:
BRASIL E REGIOES' - 1984

(%)

Brasil
Norte

Nordeste

SUdeste

SUl
éentro-Oeste

fontes Dados Brutos: I~, PNAO ,- 1984, quadros do capitulo 3.5.

085,: Exclusive população ~a região' Norte ,
2) Exclusive "Sem re~ndlmentos" e usem"declaração".·~ -

Tal sftuação mereceu a segUinte análise: "se estratdf'ícanms a

lObreza de acordo comessas três classes de .r~nda~ P?r ordeJ11 ~rescente,~ ~·.póbre~a·,
ndigência e miséria, verificaremos qúe 75% da PEA (popúlação'e~on.:.ro.can:ent;;, at.iv~).
emanina e 44% da PEA masculina do Nordeste são constituídos', por indigentes e roiserá

eis,' condições semparalelo em nenhr.ma outra regl~9". <."áRAsÍL, 2~00J1l, ~pg. 6"':'986.
, ~. A posição nordest1na~s~g~ainda-mais desf~Yoráv~l ~ií~ndô ;e~~:

lBlisam diversos indicadores sociais, com os 'do Quadro :3 quê.seguei:'~ -Ó: ~ , ~
_ '_, .:4_'" _ .
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A redação proposta -í.noorpora os Territórios »eâeraí:e e!?.

unidades adm-iwi e trratn-oae Que se õeneeiocariio do eunâo do

histórica «xoor tocão de manaanês do A1"apá é eu-e-ia-ien t:e 1'9.IPI. A

tre as

EMEI'DA I'ODIFIC~

Dê-se ao inciso II do art. 188 a el?puinte l"etiação'

Art. 188 - ...

ra ";usti-F'icar a proposta.
Por outro l ado , há Estados Que obtém sa7 dos considerá 

veí:e nas suas relações de trrooa com o Exterior. Se o úm co c1"ité

pio para distribu1.'çâo do eundo do IPI ~or o valor absoluto (Ias e~

poptCl('5es
J

como consta do nl'oéeto J eee ee Estados pouco se benee-c

ciarào de sua repartição. Um maior ee trimu'lo ao seu ee eorço expor

tadol" será~ como -iruii aado na Emenda~ í-neo rnora» tam{lé,., o cr'itér7'o

do saldo da bal-anaa comercial. A8silJiJ no oiil-cul-o ilo Ôraeeí o do Fu~

dOJ dois valores deverão ser considerados: o valor absoluto do »e:
tal. das exportaç5ea e o resultado do ooneronio entre esse oa tor e

o das importarões ~eitas._:pelo Estado.

De outro modo J esses Estados continuariam a ge:roar
saldos na balança aomeroõaí , de que se apropriariam inteirame!!,

te os Estados mais âee envol-ví âoe ,

co de impor a sua vontade à maí or aa , Prevalece o quorum de veto
de um terço do Senado contra os interesses de dois terços. O pri~

cípio federativo é violentado: o voto de um Estado passa a valer
tanto quanto o voto de dois Estados.

Não colhe o argumento de que a matéria, pelas suas 1m
plicações, exige maior consenso. A exigência de quorum de dois

terços, no Projeto, é absolutamente excepcional. Restringe-se,
pr at rcament;e , aos casos de processo e julgamento do Presidente
da República e Ministros de Estados, em casos de crimes de re~

ponsabilidade. Matérias da maior gravidade, como declarar a

guerra ou celebrar a paz, constituir ou desti tu í r governos, não
exigem senão maioria absoluta de um ou das duas Casas do Co!!,

gresso Nac~onal. A relação anexa é e Lucadatava ,

I - .. ,

11 -do pr-oâu to da avreaadaçiio do imposto sobre produtoe

í-ndue-zr-i al-í-eaâae , de a por cento aos Fstados~ Di.strito Pederal

Terr1-tórios
J

proporo-í-onal-men t-e ao valor das respectivas exporta

aões e ao saldo de sua balança comercial com o Exter1-or.

r

EMENDA 2P01404-6--------,J I'T,;;'''''''~P DEPIITATlO ,'AY//F. ,OAI'TAI'A . t!!..L/I'A_J

---, ~",.,----;;;;]P ~Mo~
r.T-------------lUTO/~USTIPIC ..çio---- _,

rr-=P"'"TIDO~
PFL/PJ

2P014º~_-8 -,

PL[M"'~ID/eOlilssio/IUlCOlilnlo' "

PLENARIO

PLENÃRIO

o adicional do imposto de renda é uma sobrecarga trib..!:!

tãr ra , Dela devem ser liberados os cont r íbumtes ,

Por outro lado, constitui fator de concentração, ainda
maior, de receitas públicas t oene r rcãenoc Estados cesenvoj
vidas em desfavDt dos subdesenvo lvrdcs . Os primeiros têm como
tributar, sem com isso afastar investimentos. Outros fatores

compensarão as desvantagens decorrentes da tributação adici,2
na l , Os Estados menores, porém, se pretendem lançar esse
adí ca.ona l , afugentarão anves t í ment ns , que ficariam onerados.
Na prática, a faculdade contém, em si, um antIdoto andese jaco
contra a política de incentivos f asca í s , e outros, prevista
em outras passagens do Projeto, que visa precisamente atrair
investimentos para esses Estados. Estaria se tirando com uma

das mãos, o que se dá com a outra. As numerosas nec Iarações .
esparsas no projeto, de preocupação com a redução das des..!
uua l dade s r euí ona rs , resultariam letra morta.

Por f'am , cumpre notar que, além de economicamente per

verso, o mecanismo é eticamente insustentável. Um Estado onde
se arrecade cinquenta por cento do IR, terá a faculdade de atr!,
ir para o seu erário 5% de 50%, Ou 2,5% da arrecadação naci,E!.
nal do IR nas modalidades que o dispcs i t ívn enuc í a . Um outro E~

tado, que arrecada 1%, t.er i a teoricamente (já vimos que, na pr!
tica, nem isso) a pns s LhaLadade de lançar 5% sobre1%, ou 0,5%

do total nacional.
liA quem Já tem, dar-se-á, de quem não tem, tirar-se-á".

Conve,nhamos qU!:"-l]ão é sustentável praxz s demócratica.

JUSTIFICACIlD

Suprima-se o § 1º do art. 184.

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA SUPRESSIVA (PARCIAL)

Suprimam-se dos §§52 e 62 do art. 184, nespec t í.vamejj
te , as seguintes expressões:

§ 59 - 11 ••• , em ambos os casos aprovada por dois te.!.
ços do seus membros ... 11

§ 6Q - " •••• também mernant e resolução aprovada por

dois terços de seus membros .. , li

~_-_--_------_TElTo/~USTlflC.çic--------------

r::;--------- PUIi.llllO/CON1SSÃO/SJBCOllIS3ÃO----------,

= TE:lTO/~Unl'lu.;i.o'-------------_,

r

EMENDA ADITIVA

grafo:

r.T-------------rr"rO~JU'T!'lCA~ÃO' ~

Acrescente-se ao art. 182 os seguintes inciso e par!

p:rn1'''"TIDO~• PFL/I'A

PLEI'ilRIO

2P0140S-4 -EMENDA
tJ

JUSTIFICACIlO

Os dois daspos í t avcs têm a mesma inspiração: difi
cul tar a fixação de alíquotas do ICMS, Na sua t nt aLidade , soma~

do os e f'e atos da duas normas , t i.cejn "abrangidas as "operações
prestações ~ntereestaduais e de exportação 11 e também as 1I0per!!.

ções mternasu, Nada flca de fora,
A cautela parte de uma desconfiança e um temor: de

que a mai or í a dos Estados se ar t i cu l em em uma conspiração contra

a minoria, A norma, porém, consagra' o clássico remédio que mata o
doente: põe na mão da minoria o poder d í t ator r a.l , e antidemocráti
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Art. 182 - Compete à União instituir impostos sobre:

combustlveis e lubrificantes

- O imposto a que se refere o inciso... será
único e o produto de sua arrecadação será distribuído entre os
Estadas, o Distrito Federal e os Territórios segundo cr í térros ,
fixados em lei, baseados nas respectivas superfície terr!torial,
população e volume de consumo, assegurada a participação da
União.

JUSTIFICAÇIlD r

Necessário se torna, sem trazer qualquer impllcação para
as corporações militares, criar condições para que o militar pree!!.

cha as exigências constitucionais.

A Emenda pretende preencher uma lacuna que não pode pe.!.
manecer no texto ccnst i tucãona l , sob pena de se tornar contradit,2,
rio e de impossivel cumpumento, o que não é desejável.

\-

",,-------------- Tr:I1TolrosTt,.u:I;l;io -,

Seja dada ao Parágrafo 4., do Artigo 149, a seguinte r~

dação:

2P0140S-9
,-----------,

Nilo é justa a di ferenciação de tratamento entre integra!!
tes da mesma corporação, que devem estar submetidos ao mesmo reg!
me jurídico.

§ 4" Compete à Justiça Militar estadual processar e jul
gar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes milit!
res definidas em lei. cabendo ao tribunal competente decidir sobre
a perda do posto e da patente dos o r rc í.e í s e da graduação das praças..

A inclusão feita tem por fim dar a todos os pollciais mi
litares e bomtie i ros militares tratamento igual~tári.a, come forma de

harmonizar a situação dos integrantes das corporações encarregadas
da se~u~~n~a p_úb}}c_E!.~

JUS T I F I C A ç 11 D

= PLI:NAIIIOtCONlssliot'u.COVISSJiO --,

EMENDA 2P01407_-1 ~---,
l!J Deputado PAULO RAMOS J ~'AIITIOO---,
l_ . ·C-PMQA J

h--

A absorção, pelos Estados, da competêncIa para trib,g
tar combustíveis e Iubr í ficantes representa uma partia cansider!
ve I para os Estados menores.

O imposto único, vigente, proporciona arrecadação que
é da s t r í.bufda de forma a favorecer as Unidades Federadas menos
desenvolvidas. Seu efeito é nitidamente redistributivo. A inco!,
por-ação desse tributo ao ICM importa na perda dessa função, dado

Q'::Ie os Estados onde maior é o consumo, mars ar-recadarão , Os Est,!

dos de reduzido consumo, pouco arrecadarão. A União perderá um
de seus mais importantes instrumentos para correção das desigual
da@s r euí onaí s • __

D principio rnsp í r ador da formulação do Titulo VI foi,
notoriamente, o de reforçar as receitas próprIas dos Estados e ME
nicípios. Esse princípio, em si mesmo andd sput éveL, precisa no si!.
tanto ser conciliado com outro princípio central que perpassa todo

o projeto: o da redução das desIgualdades regionais, o da superação
das distâncias entre Estados mais e menos desenvolvidos. E isto não
será assegurado se não forem preservados certos mecanismos corret,!

vos dos fatores de agravamento da concentração. A suposta equalize
ção da competência de tributar, aplicada a Estados desigualmente d~

senvolvidos, opera perversamente no sentido de congrar, e não de
corrigir, d í spar r dades ,

A postura geral deve, p01S, ser "temperada 11 com a man~

tenção ou cra.ação de mecanismos operacionais eficazes, na da reção
pret end.i da • O Imposto nnico sobre Combustíveis e Lubri ficantes é um
desses mecaruemos , Já comprovado.

Ademais, a sua extinção retirada da União receita l!!.
dispensável à construção e conservação dos grandes troncos rodovi!
rios nacionais.- ----

r
Plenlirio ANC

= TEXTotJU5Tl~ICAÇio--_-_--------_,

EMENDA
L'A~TIPO~
• PMDB

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a parágrafo único do art. 48, do Projeto
de Constituição (A).

",,-_-,- Tt.lCTotJUSTI~ICAÇio-------------_, JUS T I F I-C A ç 11 D

Seja dada ao Parágrafo 5". do Artigo 51. a seguinte red!

r

ção:

§ 5º Os nuLf t ar e s , enquanto em efetivo serv rço , não P.2.

derão estar filiados a partidos pnl í t rcos , a não ser quando cand.!:

datas a cargos eletivos. observado o que prescreve o Parágrafo Bº

do Artigo 16.

Neste caso, a filiação deverá ser efetivada no prazo m!
x.ímo, de oito dias, contados a partir da data da convenção partidá
ria Que os indicar candidatos 1 sendo nu'ia na hipótese da não' ele!
ção

JUSTIFICAÇIlD

o Parágrafo 3º. do Artigo 16, impõe a filiação partidá

na pr évi a como condição de eleg,bilidade.

O parágrafo a ser suprimido do texto constl.tucional
estabelece Que o benefício de pensão por morte cor-responoer é à total!
dade dos venc imerrtos ou proventos do servidor falecido .. A finalidade

da aposentadoria é prover e manter o cidadão que atinge a inativida _

de. E ela é integral porque deve manter a família, como vinha fazendo
durante o período de atividade. Com a morte do beneficiário é evide'1"

te que Os encargos familiares diminuem e não é, portanto, lógico que
a pensão se equipare à apnsentadcr aa ,

Tal disposição deve ficar a cargo das Constituições'
estaduais que estabelecerão, o percentual do benefício da pensão por
morte. Aliás a atual Carta ConstItucional, acer tadamente não regula
tal matéria.__ _ _

015'~7VROu.e"'~~ I
...IIINATUIIA \: 'I
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= Tt.TDJ~Unl"It:.lÇi.D--- __,

EMENDA
tJ

2P01409-7
'-------------,

Consti tuinte JOSE JORGE

JUSTIFICATIvA

T.rata- se de restabelecer texto constante do segun.

do substi tut avo do _R-=:~t?r!_ De~u..!.~do ~e:.r~ar~o__çapral_._

Acrescente- se, onde couber, no Ato das Disposições
Cons t i tuc i ona í s Gerais e Transitórias, o seguinte ar t aqo :

Art. O Poder Executivo, no prazo de cento e oi t en-
ta da as , contado a partir da data da promulgação da Constituição 1 sub
meterá ao Congresso Nacional plano de reorganização da adndru s t r açãê
púb Laca federal.

§ 1º O plano de que trata este ar-t ipc especi f.lcará ne
ceasar i amente .

a) todos os órgãos da admana s t r aç ãn direta, autar
qu i as , fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia
mis ta que rnteqram a admí ru st r ação pública federal;

b ) os órgãos e entidades que devem ser objeto de
extinção, fusão, incorporação, privatização ou transferência para os
Estados e Municípios;

c) os prazos e os' pr oced imerrto s necessár i os à con
secução das medidas de que trata a alinea precedente.

§ 29 Os órgãos e errt adades da adm.Lnas t r aç ão pública fe
deral cUJo funcionamento não tenha s rco revalidado pelo Congresso Na
cional r no prazo de um ano, contado a partir da data da promulgação
da ccnst i tu rção , serão automat acament e extintos.

§ 3º No prazo a que se refere o parágrafo anterior, é
vedada a contratação ou a admissão de servidores em todos os órgãos
e entadade s da administração púb Li ca federal, ressalvados os casos de
m~o~de-obra temporária, aprovação em concurso público homologado em
data anterior à promulgação da Constituição ou necessidade anadí éve í ,

conforme dispuser resolução legislativa."

JUSTIFICATIVA

EMENDA MDDIFICATIVA

OISPOSITIvD EMENDADO: Art. 195,§ 29

Oê·se a seguinte redação ao § 29 do Art. 195:

Art. 195 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

tI§ 22 - As emendas serão apresentadas na comissão mis
ta, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimen.

tal r pelo Plená.rio das duas Casas do Congresso Nacional."

JUSTIFICATIvA

rr-r- T!XTO/~u'TI'ICAÇio-------------__,

EMENÕA ADITIvA

OISPOSITIvO EMENOAOO: Art. 49

ncr-e s cerrt a, se ao artigQ. 49 o seguinte parágrafo:

PUIlAll.IO/COIII,sio/SIMCOIflUlo ~OATA~

PLENARIO C1?ID1J8àJ

2P01412-7------------, ErPÁp·F"'L·.......,
Constltuinte JOSE JORGE L _J

A presente emenda tem por objetivo a correção de

lapso eviden.te do Projeto da Comissão de Sistematização. Se permane

cer a redação do Projeto, a Comissão Mista enca.rregada de examinar

os projetos de lei relativos às matérias orçamentárias não poderá

emi tir parecer sobre as emendas apresentadas. A redação que ora pro..
pomos corrige lapso e não altera a obrigatoriedade das emendas seTem

apreciadas posteriormente pelo Plenário das Casas do Congresso NaciE.
nal

EMENDA
r

A história recente da administração públlca brasileira
consigna uma desequilibrada expansão. da máquina estãtal, caracteriza
da sobretudo por uma desarrazoada presença em setores pr-odut f vos e
por uma ineficiente e frágil atuação naquelas áreas tipicamente do se
tor público -. a exemplo de educação, saúde, assistência social etc.-

Esse quadro, em parte, explica os Lament áve as níveis do
déficit público e, por v aa de consequênc ra , da anf'Laçãc , bem comp a~

insuficiente cobertura e a má qualidade dos serviços sociais básic13s"
Trata-se, ass in, de uma perversa combinação de efeitos que impõe, des
de logo, uma ampla r eorqam zação da administração pública. -

Essa r eorqam zação deve ter por base 'um plano, elabor~do
pelo Poder Executi vo e aprovado pelo Congresso Naclonal, ~ que especi fi
que todos os órgãos e entidades que mteçram a adnu n í s t r ação pública
federal, bem como aqueles que devem ser objeto de extinção, fusão,
anccrpcração , pr rvat í zação ou transferência para outros entes federa.
tivos. De m815 a m81S, todos os' órgã'os e errt adades- cujo funcionamento
não seja revalidado pelo Congresso Nacional, no prazo de um ano, con
tado a part ar da promulgação do novo texto cons t a tuc í ona I , serão auto
rna t i camerrt e extintos.' -

Tal providência, por certo, pe rm í t ar á que se proceda um
efetivo r edímens mnamento da máquina federal, corrigindo rfí s t nr-ções ,
e Lamdnandu sobreposições, r ecerâ.rcnoc o papel do setor público, bus
cando, en f am, r econc at í.ar Sociedade e Estado tir as í j e.i rcs .

Como medida complementar, esta Emenda -prevê que, nos río
ze meses seguintes à promulgação da Constituição, não se efetivem no.
VqS contratações ou admissões de servidores na administração pública
federal, ressalvadas situações excepcionais especrf í cadas em r esnãu
ção Leç.i s La t Iva

Par-âqrafo único· Em qualquer caso em que lhe

gido O e festamente para o exercício do mandato, o seu tempo
ç~ ser é contado para todos os efeitos legais, exceto para
por merecimento.

seja ex.!

de serv.!
pr-omoção

• 'OÁTÁ I'

50~

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVD EMENDADD: Art.J 7º, § 3º.

Art. 79 -

JUSTIFICATIVA

Trata- se de restabelecer dispositivo constante da

atuei C~nstituação , com ° ob jat í vo de garantir que o seu tempo de

serviço seja contado' para eferto de aposentadoria bem como evitar que
funcionários públicos em exercício de mandato eletivo, sejam benerã
ciados em promoções por merecimento.

§ 3º - A lei regulamentará, no interesse dos traba

lhadores I as at~vidades de' i~t.e:m~e~iação remuneradâ ~da mão- de- obra

permanente r ainda que mediante locação.
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ror--------------- CONSTITllIIITII:-- -,

I
tende uma distribuiçao mais justa do bolo tir-Lbu't ar-a o nacional e
conseqÜente fortalecimento da Federação.

INCLUA-SE O SEGUINTE pARAGRAFO AO ART.263 Da SUBSTITUTIVO DO RELATOR:

fJ PLEN~O
= nXTO/JUSTIFICAÇÃO -,

,.". rLI!:M"~Il)/COWISS;'o/'lIICOlllas;;O------------,

ART.263 - ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••

S - A unaãc estável ou natural tem dl.reJ. to à proteção do Esta
do e à efetl.vação de condições que perma.t.am a reah.zação pessoal dos
seus membros.

!f-MENDA 2P014!.?---'.1=---- ~
é LOCIA VANIA tJ""!'lftTIDO~• PMOB

JUSTIFICAÇl\O f"J PLENARIO

'L••J.lIlClfCOIlIII1Q/.u.=QIII..lo ~

Da.arrtie das eeaa.e transformações ocoxxa.daa no âmbito da SQcJ.e

dade bxas i.Lea.ra , propo mos J.ncorporar à nova Carta Magna conceito
mea.s amplo de ãamf Lr.a , de forma a equiparar a que se constl.tui natu
ralmente àquela formada pelo casamento.

Sabemos que um número consxdexâvef, de famí11as são constl.tUJ.das
sem o pressuposto legal do casamento. Tal aa.tiueçêo tem acarretado

'enormes anjueta.ces , sobretudo às mulheres, que vêem sonegados seus
dare.rt.cs , notadamente quanto aos possíveis bens amealhados durante

I a união Lavxe , à posse dos f1.1hos e aos direitos pr-eva.denoa.âzu.oe ,
~ ê.seam, a ampj.a.acão do concea.tc de famíl~a ora proposto aJusta
a norma j ur-fdaoa à z'ee.Lz.dade socz.aã ,

=-------------TIEJTCl/JUIT1FlCIÇio,- -,

Emenda ao item VI do Art. 262

Acrescente-se ao inciso VI do Art. 262 1 após a palavra ensino,
o seguinte:

"Art. 262

VI - •••••••••••••••••• e a conscientização pública para
preservação do meio ambiente".

r.r_~__==::_--1'u:d"IOfCCl...1SS~Of.ll.CO ...I.,ÃCI------------,

JUSTIFICAÇAO

A agress~o ao meio ambiente grassa célere rumo a desequilí-'

brio ecológico irreparável e, de consequência, ao completo compramet,!

menta da vida. A educação ambiental assegurada apenas em nível regu-'
lar de ensino, não renderá frutos com a imediatidade necass ár aa ao
enfrentamento do dramático e universal problema.2P014!~_.3 ----,

Dep. LnCIA vANIA

r
EMENDA
l:

r.r HnOfJI,lSTI',CIÇ;,O--------------,

EMENpA ADITIVA

Acrescente-se as DisposIções Transi tórias o segui
b te dtspoea tuvo r

EMENDA
l!J
l_ I !lCIA vANIA

r.r TIEJTOfJI,lITI'lCIÇÃ? --,

Emenda aditiva ao i tem I do Art. 240

~ PLENARIO

= PL....INOfCONISliof.IIICO.I..io -,É assegurada, a par-ta r- da promulgação desta Cons-
, ti tuiçàQ, a aplicação no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, respectiva 

mente, de -20% (vinte por centro ) , 60% (sessenta por cento) e 20% (vin
te por cento) dos recursos a que se refere a -ali'nea c. do Inciso I -;
do Art. 188, até a entrada em vigor da Le a mencionada no citado dis
posi tIVO.

o futuro texto consti tuc~Ion~al estabelece a desti
nação de r-ecur-sos da arrecadação trlbutária federal para programas de
f'a nanc aamen tio aos setores pr-oduta vos do Norte. Nordeste e Centro-Oes
te. na forma em que. a lei va e r- a estabelecer. -

I _ J. R~ferldos_recursos i~serãQ .ap.Lacadoe apr-avé s das in~

ti tuiçoes 'rfnence a r-es da Unr ao de carater regional com atuaçao nessas
áreas e eubst a tua r-ác o atual Fundo Especial, equivalente a 2% ( dois
pox: ~~n.t~) ~a re~el ta ~o. I,mposto de Renda e IPI.

, ,. I- " A emenda ~ or~ proposta visa. portanto, 'antecipar a
ap Lacaçao desses recursos, a par-t i r da promulgação da nova Constitui
çào, de acordo com a nova ai s temàt í ce Eaxada no futuro texto consti:
tucional, de s t anandc ao Nordeste, Norte e Centro-Oeste, parcelas de
recursos (60%, 20% e 20%. r-eepec t.avamente ) cor-respondentea-eca seus
pesos demogr-àracos e econêmacos no Pais como um todo.

A aplicação dos recursos .rarc-ee-ca através do BNB.
~No~des~d~ BASA. .nc ~Nor~e e do Banco do Br~s~l. no .Cen~r_o-?es:'e.

.este ult;l.mq ate que seja ver-Lado o banco regional federal com atuaçac
naque~al,r-egdjio , tudo, r-ep í Fa-se, _em estri ta ~ ôbeer-vânc í a ao da apoad ti
vo permanente que trata da questao. .

Cabe ressaltar que, caso não seja disciplinado o
inicio da ap Lac açjio dos menc aonadoe recursos para logo após a promul
gação da futura Carta Magna. o Governo Federal deixará de repassar -
aos Estados do Norte e Norde~te os 2% do 'Fun<do Especial, posto que
não maas jpr-evi s toa no texto cona t i tiuc aonaI •. sem subst~tu1-1os pelõ,
novo tipo de transferênc~a-estabelecido, até a vigência da leI com
plementar. Aas am, e s'car-a am sendo legados graves preju1zos para os'
Estados.... e Munlc:1.p:LOS mais pobres do País, exatamente quando se pre-

Acrescenta-se. ao item I do Art. 240, após a palavra na comuni

dade, o seguinte:

"Art. 240.
I - ....•..•........ , vedada recusa à matrícula, salvo por ine

xistência comprovada de vaga~'

JUSTIFICAÇAD

o processo de eli tização do ensino faz-se e estabelece-se,

indiscutível e lnqyestionavelmente, a'través da matricula, por todos os

meios imagináveis -de discriminação. Crianças de 11 a 12 anos já não

mais são admitidas no '9 grau do ensino par t acuLar, sob os mais daver-,

50S e àbsurdos erqumantos, como o de já 'haverem ultrapassado a faixa I

etária respectiva, ou de terem s í drr reprovados em anos anteriores, ou

não terem alcanç;dõs a média ~ nec,e~sári~ ao ingresso na escolhida es
cola. Entretanto, se se constl tUirem em exponênclas de quociente inte
lectual, de posiÇãõ ~soclal ou fina,ceir~, são prontamente admitidos em

qualquer escola.

r



IJ:MENI,)A 2PO1417-8 l
.-------~

(l Constituinte lRAPUAN COSTA JUNIOR

rer- TtllTO/~USTI'IÇI.Çi.O-------------,

111 - Criação do Fundo Nacional de Integração So-
cial, que se constituirá com a participação do Governo Federal co!.
respondente ao total do dispêndio com o subsídio do trigo no exer

cício de 1987; com o total da arrecadação do FINSOCIAL e do compu.!

s6rlo do combustível, "enquanto durar"; com os acervos, direitos e
obrigações da LBA, FA~, INAN, e outros órgãos similares.

EMENDA

No "ato das Dt spo s acêes Cons t í.tucaona í s Gerais e Ttansit.§.

rias" do Projeto de Constituição inclua-se mais a seguinte disp.2.

s Lçâo :

Ar't , -liAs intervenções es t.aduaas nos }funicíploS que se

encontram "SUB JUDICE" na data de proautgacãc de.:!

ta Cons t r.t.ud çâo somente cessarão com a decisão
Judicial transitada em julgado."

JUSTI FI CACÃO

A <11SPOS1Çâo a ser a.nt roduz Lda é essencaaf , a fim de que

seja resguardado o que for decrdado , em última ãns t ãnca a , pelo

Poder Judlc1ârío, evitando-se assim, que as intervenções estaduaas

ocorrentes, por mot avo s certos ou não, sejam suspensas ou prej.!:!,
da.cada.s ,

§ 12 - Contribuirão, anualmente, para o FUNDO NA
CIONAL DE INTEGRAÇAo SOCIAL: com dois por cento dos seus vencimen

tos as pessoas prestadoras de serviço aos Poderes Leglslativo, Ex..ê.

cutivo, Judiciário, Federal, Estadual, Municipal, Empresas Autár

quicas, de Econmia Mista e Fundações; com um por cento dos salá

rios, os trabalhadores e pensionistas de rendimentos superiores a

cinco salários mínimos; com dois por cento do seu Pro-Labore, os

Empresários; com tr~s por cento dos seus lucros auf'er-i dos , as bol
sas de valores; com dois por cento sobre os saIér i cs e subsídios

dos detentores de mandatos, cargos funções do Executavc , Legislati

vo, Judiciário e Militares; com três por cento sobre os lucros da

venda de produtos agropecuários; dez por cento sobre o faturamento

das loterias do Jogo de Bicho, Latos e outros permitidos nos Cas
sinos, pm Estâncias Hidromine..rais e Poloe; Turísticos; dez por ce!!.

to sobre a arrecadação destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem

Industrial - SENAI, ao Serviço Social do Comércio - SESI, ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, e ao Serviço Social da
Indústria - SESI; dez por cento do superavi t da arrecadação da Prev.!.
dência Social.

JUSTIFICATIVA

2P01418-6rr-r AUTOIt. ---,

l!J Constituinte lRAPUAN COSTA JUNIOR

,EMENDA

Em mais de um pronunciamento defendemos a cr ração de
um Fundo Nacional capaz de propiciar recursos para o equacionamento
do problema da assistência social, de que trata a Secção 111, do Ca

pítulo I, do Título IX do Substltutivo do Relator ao anteprojeto da

Comissão de Sistematização, com vistas à proteção da família, da in
fância, da maternidade e da velhice, bem como à integração ao merca

do de trabalho, objetivos que não podem ser suficiente atendidos ap~

nas com os recursos orçamentários da Previdência SOcial e das recei
tas dos Estados e Munic!pios, como prevê o art. 270 do SLlbst~t~tivo.

Para a Constituição do Fundo, indicamos recursos do

Governo Federal e procedentes de múltiplas atividades econômicas e

investimentos financeiros, atingindo todas as classes sociais, com

participação proporcional à- sua capacidade contributiva.

~PAIlT.tlO;;]

PM80/PE

2P014?,9_-8 -.
Consti tuinte Wilson Campos

Plenário

EMENDA
f:J

JUSTIFICACÃO

A proposta obj etava evi.t.a'r o excesso de tributação, aleal!

çandc-se , como consequência, a volta do Brasil ã escala de maior

exportador de ouro ou pedras preciosas do Cont anent.e , Impedir-se

ia que, pelo descammho ou deavao , outros países não produtores

de ouro ou pedras preciosas se tornassem exportadores em índices 5!!.
__~~~~!!~~!,~g; J _ ~OIgO_ J_~ YW!..QJ;o_:r::reI!90.

No Título VI, Capítulo I, Seção 111, ''Dos Impostos da Uniãou ,

Art. 182, do Projeto de Constituição, inclua-se mais um inciso, a

saber:
Art. 182 - Compete ã Um.ão ãnstntutr impostos sobre:

I 'rr _
lI! 

IV 
V 

VI 
VI! -

"VIII _ operações r ea I a zadas com metais nobres, "in n~

tura" ou pura.fí.cado s por quaasquer processos, e

com pedras precaosas , extraídos no País, ine,!
dando o ampos t;c uma única vez, excluída a inc!

dêncaa de outros tributos sobre eã as ,"

r;-r TlXTO/JUSTIFICAÇio ,

r
constituinte WILSON CAMPOS

EMENDA
t:

2P01419-4
rr;;""".;zJPM08(P

r;-r TEXTO/JUsTIFrCAçio -,

Plenário
Tt:ItTOIJUSll~IC"çio ,

Acrescenta-se, ao art.193 do Projeto da Comissão de

Sistematização aos expressões 11••• limitados os juros ao máximo de
10+ dez por cento ao mês, extinta a correção monet ãrLavj e o segui!!.
te:

Acrescenta-se ao art.239 do Projeto de Constituição
(A) da Comissão de Sistematização o inciso 111 com a seguinte red,,!!
ção:

§ 4º - As instituições financeiras obrigar;.se-ão

reduzir os juros de que trata este artigo, na razão de dez por ce!!

to por semestre, até atingir o patamar de dois por cento ao mês.



EMENDA AO PROJETO APROVADO PELA COMISSÃO OE SlSTEMATIZAI;.ÃO

= TUTO/41osTlrlcAç;,o _,

Dal" ao inCISO I do at..t. 69 do Pr c.reuc de Constltull;fí.o
(A) da Comissão de Slstemat I=:adí.o a s eãur nt e redação

PLENARID

üep , SIMÃO SESSIM

2P01423-2
,----------,

EMENDA
l:

JUSTIFICATIVA

A contençao dos juros deve começar da concessão' de

empréstimos pelo Banco Central, necessário extinguir-se a correção
monetária, que tem sido retroalImentadora da inflação.

Constituinte WILSON CAMPOS

PLEN){RIO

rY'AI\TID0P'i]
PMDB/PE

I - investido na função de Primeiro-Ministro, de MI
nistro de Estado l Presidente do aence Central do Br-asr j , chefe de
missão di Plomát I ca nermanante , Governador de Terr I tõr I ô, Secretá
rio de Estado, do Distrito Federal, de Ter-r r t ér r c ou de Prefeitu-
ra de Capital,· •

= TtXTO/~Un"lc";io,-------- __,

J, U S T I F I C A C Ã O

Acrescente-se ao art. 174 do Projeto de ccns t i tu i cãcf A)

Comissão de Sistematização o seguinte:
da

A Emenda v I sa a I nc lurr- a flJnção de PIPes I dent e do Banco
-Central do Bi-a's r I dentn-e as per-mr t t dae à DE'pl.Ltados e Senadores,
sem perda do mandato.

UParãgrafo Iím co- Nenhum tributo, taxa

ou tàrifa serã majorado pela União, pelos Estados ou pelos '

Munlcipios sem prévia autorização de dois terços dos membros,
respectivamente, do Congresso Nacional, da Assembléia leglsl,!

tiva ou da Cãmara Munlcipal ll
•

-msTIfICAÇM

~------_------Tl:XTo/JllST1FlCAÇ;,D-------------_,

E preciso frear a ganâncla tributária,. que se tornou avas s a l a
dara no País, submetendo as majorações fiscais e tanfãrias I

ao "~u_or~~.".~.a 11!!~!,d,,- d~od~ lillli.l a tivo.

,
liA lei f rxar é a relação de valores entre 8 maior e a me-

nor r emuner açãn da administração púb.l i ca , tf í.xet.a ou indireta, 10
clus r ve empresas públicas, sociedades de economra mista e fundações
insti tuídas e mantidas pelo Poder Público, observados, como 11mites
máximos, os' valores percebidos como remuneração, em espéc i e , a qual
quer título, pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal".

PLCNA'UrJ/COlllssÃo/SllftC01ol1ftSÃO --,

EMENDA MODIFICATIVA

PLENARIO

Projeto de Constituição - sub statutivo da Comissão de
Sa s tema t í zação •

Dê-se ao Art. 44, § 6º a seguinte redação:

~-----------__ TfXTO/411$TlnCA~;,I)- :._ _,

rYPARTIDD;;]
PMDB/PE

2P01422_-4 ~

Constitui Dte WILSON CAMPOS

EMENDA
~

PI ENAR 10

Acrescenta-se onde couber no art. 70

do Projeto da ConstltulÇão(A) da Comlssâo de s t s tena t r aacêo ,

O seguinte paragrãfo.
JUSTIFICATIVA

"§__s Não se pe rn i t i r-â mai s de uma

Federação Sindical nos Estados: 'seja patronal ou labp~a}n,.

JUSTIFICACAO

o texto como está vazado remete os Lmn tes da remuneração
Leqa s Lação ordmár í.a de cada, uma das entidades federadas, deixa.!}

do, assim, de at ãnqa r a f í na l Ldade desse tipo de regra: uni formizar

para toda a Federação (Uru.ão , Estados e MunlcípibS) o limite máximo
de remuneração t co ib Inoo eventuais abusos.

otrserve-ee que a escolha dos M.lnistros do Supremo Tribu

nal Federal 'ccmo paradigma se deve ao fato de terem eles remunera

ção fixada em bases criteriosas, reais e despidas de conotação po
litica.

A emenda v i.s a__ a ev i t e r ..G-s' exageros

do IlPelegulsm~lI bem como o enf r aquec tnento da representação

, estadual Junto,ãs Confederacões, pr-oduz r ndo pelo d t v t s t om s

Acrescente-se a i.nda que a emenda propos t aj foi fel ta ex
p:essa menção-às empresas púb,J.lca$, soc i edades de economia mista e

funçtacões - '11sando ex llcitar~ õ âm lto de abran
deverá dirigir-se à Administração como um todo, sob pena de resul-'
tar frustado seu obj e t i vo ,

mo~
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r.r TUTO/JUSTlfICl;io _,

plinado em Regimento Especial do Congresso Nacional, devendo as prE
posições ser dIscutIdas e votadas em sessões conjuntas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, após sua apreciação por Comis
sões Mistas Especiais de Deputados e Senadores que sobre elas emitI

rão parecer.
§ 22. O Congresso Nacional, no prazo de cento e vinte

dias contadaos da data da promulgação desta Constituição, aprovará'
o Regimento Especial a que se refere o parágrafo anterior, cuja vi
gência extinguir-seá ao final da presente legislatura."

§ 3º. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta
dias contados da data da promulgação desta Constituição, facultada,
mediante lei, a prorrogação desse prazo, todos os dispositivos le

gais que atribuam ou deleguem a órgãos do Poder Executivo competên
cia assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialme
te do que tange a:

I - ação normativa;
11 - alocação ou transferência de recursos de ' qual

quer espécie.

JU~TIFICAÇIlD

Desnecessário dizer-se da absoluta pr rormade a ser
dada à eleaboração da legislação complementar à futura Carta, sem
a qual carecerá esta de efetiva eficácia.

Promulgada a Constituição, resulta imprescindível,'
ato continuo, volte-se o Congresso Nacional para a magna tarefa de
elaborar normas legais que conferirão ao seu texto a indispensável
exequibilidade.

Nesse sentido, o meio mais indicado de assegurar ob
jetiv1dade t eficiência e celeridade ao processo legislativo suhse-.

quente, do qual dependerá o delineamento do novo perfil juridico 1

nacional, será o de provisoriamente manter, para a apreciação des
sas matérias, o regl.me unicameral, mediante elaboração de Regimen
to Especial.

As Comissões Mistas Especiais que venham a examinar
tais proposoições deverão, na medida do possível, constituir-se, de
fato, numa reativação das Subcomissões e Comissões temáticas da
Canstituinte, ampliadas pela inclusão dos membros da Comissão de
Sistematização.

Talvez seja essa a forma mais adequada de se reali
zar a elaboração simultânea de considerável massa legislativa de
caráter substantivo, em prazo reduzido e sem prejuizo da qualidade
do direito positivo dela emergente.

A fixação das regras que nortearão essa etapa ex
traordinária ~ elab.Q.ração ].e-9.i~lativa fi.s:ará a cargo de Regimento

Especial, a ser elaborado no prazo de cento e vinte dias contadOs

da promulgação da Constituição.
certo é que, se não se tiver o cuidado de assegu 

rar tal possibilidade, provavelmente subsistirão por longo tempo
preceitos constitucionais inaplicáveis, visto que nenhum texto
constitucional pátrio já conteve a quantidade de previsões legais

existentes no atual Porjeto.

Trata-se, portanto, de medida imprescindível à ra
cionalização e agilização dos trabalhos legislativos que deverão'
suceder à promulgação da Carta. _

No mais, manteve-se o dispositivo contido no atual
parágrafo único do -ª-.rtigo, remunerando-o com § 3e.

r

JUSTIFICAcaO

A Emenda r eau'í a o procedimento pelo qual 05 atua rs Go
vernadcres de Estado eoder-âc concorrei" à ele Iç:ão para Pres Idente
da Reptlb 11 c e , Trat a-se de med I da de caráter excep c lona I, Just 1_ i

flcada pelo carat er- excepcional do momento p o'l Lt t co ,

-Art. À próxima e i e r câc para Presidente da Repl.Íbll-
poderão e cnccr-r-er- os a.t ua I s Governadores de Estado.

tnc tua-ee no -Ato das DISposlç.ões Const rtuc rcna r s Ge
rais e "tr-ener cér r as ' o aenu r rrt e artigo

EMENDA AD PROJETO APROVADO PELA COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃD

~ 2~ será considerado vago, na data da proclamac;:ão do
r-eeu l tado pelo Tr t buna I sueer ror Ele I toral, o cargo do Governador
C1lJO t r t u'l at- foI'" eleito Presidente da República. Não eleito, o
üevernedcr r-eaeaum I rã suas funç:ões.·

S 1~ o Governador que deee.j ar concorrer à elel~ão, nos
terrRos deste art: 190, deverá Lr cencar-r-ee do cargo cento e vinte
d ras antes do s t e r t o ,

Dep. 5IMAo 5E55IM

2P01426-7
----------,

PLENÁRIO

Projeto de Constituição - Sub s t.Ltu't avo da ücsusaâo de Sistematiza

ção.
Dê-se ao 38 do art. 60 a seguinte redação:

n§ 38 o direito de propriedade subordina-se bem-

estar social, à defesa do patrimônio cu!tural, ..... "

Deve, meuurvocament.e , limitar a exercício de direita de
propriedade o imperativo de proteção à cultura, constitucionalmente
imposto, de maneira a apanagiar as potestades públicas tendentes à

realização de tal mister, comot p . ex. J o tombamento.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

r.T TUTO/~uSTlfleAçio-------------....,

EMENDA 2P01425-9 ----,
I:CDNSTITUINTE SIMAD SESSIM

Sérgio Spada

2P01428-3
-----------,

QfPIITAllQ TRAJA BOOfUG'os

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao ATO DAS DISPDSICOES CONSTITUCIONAIS GERAIS

E TRANSITORIAS, onde couber, o seguinte artigo:

EMENDA
tJ

m-------------'tt1l'toJ~unlPlçAÇi.o ....,

Substitua-se o parágrafo único do art.7º das Disposições

Transit6rias pelos seguintes parágrafos:
«nr t . 712 ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••

§ 12. A elaboração das leis referidas ne~te artigo, no
federal, observará rito ext racrdínâr í o de tra~itação, disci-

,,--- ttxTD/~USTI'lÇ...çiO_------------_,

F
Gerais e

I ilmbito
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EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICACAo

b) vinte por cento para os Municípios. II

A presente Emenda objetIva antecipar a vigência, tam ..

bên das ddsposacôes do sas tema tributârio relativas ã instituIção

da contr ibu rção de custeio de obras e serví.co s resultante do uso

do solo urbano de competência dos mun1cípIos, do adãc i ona I do 1!!!

posto de renda inCIdente sobre lucros, ganhos e rendimentos de

capital (§ 10 do art i go 184), ã âncãdênca a do ICM sobre operações
de c rêda, to e sobre a importação desti'nada ao at avo fixo
sumo no estabelecimento importador (dncas o ou ao CO!!I do § 10 do a'r t ago
184) e ao fundo de indenização aos estados exportadores (inCISO II
e §§ 29 e 39 do artigo 188).

Visa tiambêm antecipar em 1 ano a va.gêncâa plena do PU!!
do de Participação dos Municípios.

Acrescente-se, a mda, que anüec apa r a v i.gêncãa de al-

guns pontos do novo ICM é tambêm antecipar rece i t a aos Munl.cípios
que receberão 25% desse tribJ:l1:o. '

A carência de recursos por que passam estados e municí

paos , a maioria deles à be rra do colapso fu nancea.ro , Justifica pl~
namente a ant.ecapacão da VIgência desses dí.spos at.ãvos ,

Aliás, esta Emenda e uma homenagem ã memdr-a a honrada
de TANCREDO NEVES que prometeu, em praça pública, a democratn aaçâo

de nossas Lns t.a 'tu í.çêe s e o fortalecimento dos estados e mUn~C1pl.OS

vaa descentralização da receita, visando a construção de um vez-da
deiro federalismo.

JUSTIFICACAo

Fortalecer as finanças de Estados e Municípios é fo.!:
talecer a Federação.

Senhores constituintes, sem federalismo f as ca L a fe
der-ação de torna um mito, sem recursos Eânancea ro s não há aut.onc-.

mia, pois os menda.gos porque carentes e dependentes não são livres.

urge, p01S, que se põe a fim a exagerada e perversa concentra çâo

dos recursos nos cofres da União que transformou Estados e Municí

pios em verdadeiros mendigos permanentemente obrigados a"prât1ca da

polítl.ca do chapéu", em eterna peregrinação a Brasília (a meca dos

donos das receitas), batendo ~s portas do 'il'esouro da Um âo , ampl o
rando recursos (a que preço s ") ,

Urge, por fim a essa mt.o'ler ãve L e urnilhante sit.uação

transferindo recursos, urgentemente a Estados e Municípios.

«nos impostos mencionados nos incisos VII a X do artigo 21

da Emenda Constitucional n9 Dl, de 17 de outubro de 1969, Lnc.Lus a.ve

de seus adaeãonaí.s e gravames pertinentes às respectivas operações,

a partir da vigência flesta, a União entregará:

a) setenta por cento para os Estados, o Distrito Federal e

os Territórios: e

A exagerada concentração de recursos na União e a carência

por que passam estados e municípios I a maioria deles à beira do 0.2.
lapso finance~rol sem recursos sequer para pagamento de pessoal, JU.§.

tificam a presente Emenda, que faz justiça à memória de TA.l.tCREDO ~

VE5 que prom eteu, em prac;a pública, a democratização de nossas J.D!,

tituições e o fortalecimento de estados e municípios via descentral!

zaçâo da receita, visando a construção de um verdadeiro federalismo.

Sem uma partilha justa da receita tributária, a Federação
se torna um. mito 1 sem recursos financeiros não há autonomia, pois os

"mendigos", porque dependentes, não são livres. Urge, pois, por-se

fim ao perverso centralismo dos recursos, que t.ransformou estados e

municí.pios em verdadeiros mendigos, hUlnilhados e obrigados, permane!!,

temente, à prãtica da "politica do chepeu-ne-mâc"t , em eterna per~

grinação a Brasília, batendo às portas do Tesouro da união.

Dê-se ao art. 13 (treze) do ATO DAS DISPOSIÇOES CON~

TITUCIONAIS GERAIS E TRANSIT<lRIAS a seguinte redação:

= t'Utol"US1'!,.~.çio- ___,

= 'LItNAII10lccWISticl.uacclilluio ,

"Art. 13 - O sistema' tr1butârio de que trata a con~

tituícãó entrarâ em va.gor , substituindo o atual, em 19 de jane!

ro de 1 989.

aos s~

terão

da con~

§ 19 - O disposto neste artigo não se aplica

guarrte e dispositivos que entrarão em vigor e
plena aplicabilidade a partir da promulgação

ti tu.ição:

I - aos ar-t.a.gos 171, 175 e 176; aos incisos I, 11

IV do art. 177, ao § 49 do artigo 182; ao mcaso 'I,
ao § l° e ao mc í.s o I do § 10, todos do art. 184; ao
inc~sõ 111 do art. 185 e' ao í.ncrso 11 e 55 29 e 39 do

=~..,..- n::ll101.lI!SllFlcAÇio_--_- ----_.

lNeLUA-SE- NAS OISPOSIÇÕES TRANSITóRIAS:

art. 188.

11 - às normas relativas ao Fundo de Par-t ãcapacâo dos

Estados, do Dlstrito Federal, e dos 'rer-ratórl.os e ao
Fundo de Participação dos Municípios, que observarão

as segua.ntea determinações:

a) a partir da promulgação da constituição, ap1icar
ee.-ão , respectivamente, os per-cen'tuaas de dezoito
(>6r cento e dé vinte por cento, caj cujados sobre
O produto da arrecadação dos impostos refer'1áos' nos
incisos lU e IV do art. 182, mantidos os atuais
critêrios de rateio ate a entrada em vigor da Le1
CnmpLement.a r a que se refere o arr .' 1.90, ãnc i so 11;

- ,
b) os percentuais relativos ao Fundo de Participação dos

Estados e do Distrito e ao Fundo de Par-t í ca
pação dos Municípios serão elevados de um
ponto percentual no exercício financeiro de 1 989 e,
a pa.r-tu r de 1 990 I anc'Ius Ive , a razão de meio pon
to percentual por exercício até que seja a't a.rigLdo Õ
percentual es tabe j.ecado nas alíneas "a" e "b" do ~.!!.
Cl.SO I do art. 188 11

•

Art. Fica suspenso pelo prazo de cinco anos, o pagamento de principal e

acessórias da dívida pública externa brasileira.

§ 19 A União poderá autorizar o pagamento de principal e acessõraos devidos

por órgãos, empresas públicas ou sociedades de economia mista, visando

a manutenç~o de seus fluxos comerclals e financeiros, desde que O total

anual de pagamentos não exc~d_a .a 15% (qumze por cento) do volume de
recursos obtidos com exportações nactonaas no mesmo período.

I

§ 2º Durante-o-prazo do artlgo, a União assumirá a gestão da Oívida Interna

e Externa Consolidada, dos Estados, Distnto Federal e Municlp10s

§ 3º Lei Complementar estabelecerá as normas çerais drscípfínacoras da contr!

tação de operações fmancefras, pelos Estados, Distrito Federal e M1Jn~cl

pios,' bem cbmo , as condições de liquidação, por estes, dos débitos de
sua respohsfabilidade, decorrentes da gestão prevista no arhgo.
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Justificação

Desde 1983, a Economia Brasileira produz mais do que gasta em consumo e inves

timento, transferindo a diferença ao Exterior para o pagamento dos juros da Dívida

Externa e demais rendimentos do Capital Estrangeiro. No periodo 1983/87, esta re

messa de recursos absorve em média 4,0% do Produto Interno Bruto e cerca de 17% da
Poupança Interna. Entretanto, o fato do País gerar superávits comerciais suficiente
para realizar esta transferência, tem dificultado a plena compreensão das suas im
plicações sobre as finanças pLiblicas e a partir de meados da década de 70 r a Dfvida

Externa passou a se concentrar nas mãos do setor público. Esta n Estatizaç'ãou da

Dívida, resultou, por um lado, da participação crescente do setor público nos em

préstimos em moeda estrangeira, tomados a cada ano e, por outro lado, da transferên
eia para o Banco Central de parte significativa da Dívida Externa contratada origi

nalmente pelo setor privado. Atualmente, o setor público, responde por cerca de llOl:

da Dívida Externa Total.

Até 1982, o acesso ao Mercado Financeiro Internacional, permitia que os ele

vados encargos desta Dívida assumida pelo setor público, fossem cobertos através da
contratação de novos errpréstimos. Com a interrupção do fluxo voluntário de crédito
externo, a Economia Brasileira foi forçada a reduzir violentamente a absorção domés
tica, através de cortes nos investimentos e contenção do consumo, para gerar super
ávits comerciais suficientes para atender os ocroroníssos externos. No entanto, a
superação da dimensão canbial do problema não deve encobrir o fato de que a transfe
rência de recursos se faz às custas de uma parcela da poupança interne.

Como o Governo é o principal devedor em moeda estrangeira, esta remessa de re

cursos é feita em grande medida através da redução do volune de recursos disponível

para o setor público, com graves implicações sobre o investJ.mento estatal e o voI
de gestos públicos.

De fato, enquanto os encargos financeiros do setor público aumentavam violenta
mente, tomou-se a decisão de cortar, suprimir ou retardar diversos investimentos

governamentais, imprescindíveis para o funcionamento normal da economia.
A elevação dos encergos financeiros do setor público está diretamente associado

a dais fatores: Em primeiro lugar, aos instrumentos usados para viabilizar a gera
ção de elevados superávits comerciais, ou sejam, a desvalorização carrtJial e a polí

tica monetária recessiva; por LKI1 Iado,a desvalorização cambial aumentou significa
tivamente o custo ennoeda local dos passivos denominados em moeda estrangeira.

como o setor público responde pela maior parte da Dívida Externa, os encargos
financeiros allll6ntaram proporcionalmente. Por outro lado, a política monetária
recessiva, produziu um aumenta brutal na taxa de juras interna, elevando violenta
mente o custo de novos empréstlmos tomados internamente, rruito dos quais destinados
apenas s"11 rolar" s Divida Interna das Empresas Estatais, dos Estados, dos Municí
pios e da própria União.

Efeito não menos perverso tem tido o esforço de .pagamento dos encargos da Dívi

da Externa sobre as taxas inflacionárias. É preciso lembrar que todas as vezes que

o Brasil, através do esforço de exportação, consegue" superãví.ts" em sua balança
comercial, obtém a moeda forte para fazer o pagamento aos credores internacionais,

gera problemas internos. Os dólares obtidos, pertecem aos exportadores e, já que a

Dívida não é deles, mas do.Governo, torna-se Indrspensáveâ Inderrízé-Ios , em cruza
dos. como o Governo não tem os cruzados, emite moeda e gera a brutal inflação que
estamos vendo.

Além disso, tento a moratória quanto a forma como está sendo negociada a Dívida

não estende os seus benefícios aos devedores finais 1 Errpresas Estatais, Estados e
M.rnicfpios, continuam obrigados a recolher ao Banco Central, nas datas estipuladas
nos contratos originais as parcelas de Juros e amortizações .

Como, na maior parte das vezes eles não dispoem dos recursos para efetuar
esses recolhimentos, os devedores da setor público recorrem a irrpréstimos ju.!l

to às Autoridades Monetár~as. Evidentemente esse processo não assegura alívio
financeiro algum para as entidades públicas pois representa de fato, a transfo!.
mação da dívida externa em divida interna.

O setor elétrico, por exemplo, tem ima dIvida externa de 26 bilhões de

dólares, aí incluindo ELETROBRJIs, ITAIPU, E CONCESSIONARIAS ESTADUAIS, o que tem
acarretado grande perda de rentabilidade e redução do nível de novos instrumentos.

Como resultado, nos últimos anos tem se elevado o risco de déficit de energia

no país, chegando ao racionamento de enrgia no Nordeste e o surqinento de graves

prejuízos no processo de desenvolvimento no País. Mesmo com a Morat6ria decretada
em fevereiro de 1987, o setor público continua obrigado a fazer os pagementos rela

tivos aos seus corrpromissos externos ao Banco Central em moeda nacional. Isto tem
dificultada o anti-fll1an.ciamento para a recuperação seton.al e impossibilitando a
retomada dos investimentos num setor estratégico para o crescimento da economia na
cional e para o equilíbrio do setor público. Idêntico processo envolve alguns Esta
dos da Federação e Municipios.

Irrpo€!-se, portanto, LITla medida corajosa de iniciativa do Congresso Nacional,

para dar un basta a esta histórica subordinação dos interesses do povo brasileiro a

interesse da finança internacional, criando-se as condições necessárias para canali
zação da poupança interna para os investimentos produtivos capazes de retcmar o
crescimento nacional.

É preciso domar a inflação pera que ela não continue a ser o tributo maior
pago especialmente pela classe assalarlada, q.J6 cada vez ganha menos, cerne menos e
conseqüentemente vive menos. Estamos pagando a dívida com a fome e a miséria do

nosso po,:-o e à medida que aumenta a crise econOmica nundial, mais crescerá a pressão

sobre as autoridades do Terceiro Itlndo, para que forcem seus povos a produzir

" superávits " cada vez maiores, objetivando drená-los para os bolsos dos banquei
ros internacionais.

A Suspensão do pagamento da Oívide Externa por cinco anos, propiciará ao

País. o desafogo ,ndispensávei à retomada do crescimento e à obtenção das condíções

indispensáveis para a vida do nosso povo.

DEPUTADO IRAJÁ RODRIGUES

PLENÁRIO
= TEXl'O/Jl>STlne&Ç,;O' ---,

INCLlJAM.-SE ONDE COU3EREM, l'lJ TfTLLO VI, CAPfTLLO I - DO SISTEMA lRIBUTÁRID NA

CIONAL - l'lJ PROJETO DE ea-JSTITUIçAO, OS DISPOSITIVOS A SEGUIR TRANSCRITOS, SU'RI
MII'lJl)-SE OS INnf'ATfVEIS:

Art. O Sistema Tributário Nacionel comer-se-é dos seguintes illPOstos:

I- I~osto SObre a Renda;
Il- Irroosto Seletivo Sobre o Uso e ou Consumo de Bens e Serviços;

IlI- Irmnstn Progressivo Sobre o Patrimônio;

IV- I1!POsto Sobre Irroortação e Exoortação.

parágrafo único - Fica vedada à Lhião, Estados, Distrito Federal e tJLnicípios,
instituir outros ilTlJostos, ressalvando-se-lhes a cceoetêncía para a irlllosição de
outros tributos previstos nesta Constituição.

Art. O Sistema será administrado pelo Conselho TributáIlo Nacional, COO1Josto

por cinco representantes do Governo Federal, cinco reoresentantes dos Governos Esta

duais e cinco representantes das Governos ~icipais, sob a presidência do Ministro
da Fazenda.

§ lQ - Os representanes do Governo Federal, serão indicados pelo Ministro da

Fazenda e os demais serão eleitos anualmente pelos Estados e Municípios.

§ 2º - À Secretaria Executiva do Conselho Tributária Nacional, caberá a tarefa
de ooeracãonaj.jzação do Sistema.

§ 3º - Para a operacionalização que trata o parágrafo anterior, serão utiliza

dos funcionários da União, Estados e Municípios, devidamente requisitados, cujos

vencimentos serão cOl'l()lementados com a participação sobre o produto de nultas e
comissões de cobrança, obtidos através do exercício de suas atividades.

Art. O Produto da arrecadação dos irroostos será rateado da seguinte forma:
I- 34% caberão ao Governo Federal;

Il- 33% caberá ao Fundo dos Estados;

IlI- 33% caberá ao Fundo dos Municípios.

§ 1º - A participação dos Estados e Municípios, sobre os reseectãvos Fundos,
dar-se-á pela aplicação de índice obtido atravás dos seguintes par1lmetros:

I- 0,6 ( seis décimos) correspondentes à relação percentual entre a oopulação
do Estado ou l4Jnic!pio e a população nacional.

II- 0,4 (quatro décimos) carresoondentes à relaçãq percentual entre o Produto

Interno Bruto gerado no Estado ou Município e o Produto Interno Bruto Nacional.

§ 2º - Os índices serão revistos a cada dois anos, em função das variações
constatadas ou projetadas pelo órgão próprio.

§ 3Q - O crédito das irroortãncias que couberem a cada una das pessoas" de direi

to público interno, será efetuado semanalmente, sob resocnsebí.l.Idade de Estabeleci
mento de Crédito Federal, vedadas quaisquer deduções e no orazo máximo de 10 (dez)
dias.

Art. O Imposto Sobre a Renda incidirá progressivamente sobre os ganhos das

pessoas físicas e jurídicas nacionais ou estrangeiras.



não haveria Inces- I

Parágrafo único.- Não serão considerados renda, para os efeitos do artigo, os

rendimentos de trabalho assalariado não suoerãores a trinta vezes o maior salário

minima mensal vigente do Pais.
Art. O Il1lJostoSeletivo Sobre o Uso e ou Consuno de Bens e serviços incidirá

na prestação do serviço ou na industrialização do Bem, una só vez, de conformidade
COOl tabela de incidências, aprovada pelo Poder Legislativo Federal.

§ 1. - O IlrIlosto incidirá selativamenta na pmnorção inversa da necessidade

para a vida do Bem ou Serviço tributado.

§ 22 _ Quando un bem for submetido B mais de un processo de industrialização,

perm!tir-se..á a dedução do valor correspondente ao 1l11Josto pago na operação ou ope

rações anteriores .
§ 32 _ Não serão sujeitos à tributação r os Bens conslJ1lidos 11 in natura 11 no

território nacional.
Art. O IlJl)osto Sobre o Patrimônio será lançado anualmente sobre a propriedade

a qualquer titulo das pessoas fisicas e jurídicas.
§ 1Q _ O lançamento far-se-á levando em consideração os bens e respectivos va

lores estimativos, inscritos em registro nacional da propriedade Indívadual .
§ 29 _ A tributação do Patrimônio dar-se-á pela aplicação de alíquotas pro-

gressivas, em função do valor da propriedade individual e pelo estabelecimento de

deduções correspondentes à utilizaçilo social da mesma.
Art. O llJ'lJosto SObre IlIlJortação e Exportação incidirá sobre o valor das merca

dorias transacionadas Cem outros países e se destinará a ordenar o comérciO externo.

Art. Não serão concedidos Isenções ou beneficios fiscais de qualquer natureza,

realizando-se o incentivo a setores ou atividades, na forma de dotações orçamentá

rias de despesa.
Art. É vedada a emissão de títulos e ações ao portador, ficando nulos aqueles

que não passarem à condição de nominativos no prazo de 180 ( cento e oitenta) dias,

na forma da lei.

JUSlIFICAÇl\O

1- REFCRIU.AÇl!lJ DA POLtTICA TRIBUTÁRIA

1.1- Considerações:

Bem poucos dos que hoje militam no congestionado campo das finanças públicas

nacionais, ainda duvidam da necessidade de una reforma tributária que reabilite po
l!tica social e financeiramente a Federação brasileira. O fortalecimento federatlvo

se constituirá certamente em favor de franco incentivo à exoansão de atãvrdades pro

dutivas e portanto à geração direta e indireta de enoreqos, não somente no seu as

pecto Ql;Jantitativo, mas também qualitativa, comreflexo direto na renda média
pessoal das respectiV8$ cOOIUnidades. Acreditamos mesmo que o fortalecimento das uni

dades mmícípaís se constitua em fator de aprimoramento e de consolidação do regime

democrático, também a ni vel estadual e federal.

Calçada nessa filosofia, exigência do princíDi~ da valorização do homem, do

princípio dê igualdade de direitos, do princípio do oesenvolvamento equilibrado em

todo território nacional, a reformulaçilo do Sistema Tnbutário, atingirá os objetl

vos expressos no cCllTPromisso para com a Nação brasileira t de proceder a desconcen
tração do poder, descentralizar a acininistração e promover uma drstrãbuíção mais

equânime da renda nacional, contribuindo, por certo, para o controle do processo
inflacionário.

Asmedidas propostas refletem esta preoeuoaçãc, quando estabelecem para a

Reforma Tributária, as seguintes premissas básicas: .

- consolidação das tributos afins, eliminando a aeual nultiplicidade;

- concepção de sistema voltado aos aspectos econômicos e sociais, que possibi-

litem a receita necessária sem onerar os menos aquinhoados;

_ equanimidade na. distribuição da receita arrecadada, que s~rá automatizada,de

forma a não sofrer interferências prejudiciais ao Sistema.

Trata-se portanto, de uma proposta corajosa, ravulucacnárf.a, socialmente ambi
ciosa e adequada ao deaíríerato de uma convivência democrática tão almejada, elimi

nando aqueles aspectos que caracterizam a atual selvageria no modelo capitalista

brasileiro.

1.2- Medidas Propostas
Teríamos ti seguinte elenco de tmoostos NACIONAIS ( isto é,

tos federais, estaduais e tTlJnicipais):
_ IlrIlosto sobre a renda _ com incidência primacial sobre os ganhos de caDital,

explorando principalmente os botsões hoje largamente beneficiados pela política de

estimulo à especulação financeira.
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- rnoosto sôbre o patrimônio .: Englobando os ItTtlostos sobre a Transmissão de

Propriedade, Predial e Territorial Urbano e Territorial Rural, acentuando-se

incidência sobre as heranças e incluindo-se-lhes 05 valores mobiliários.

- Imposto seletivo sobre o uso e ou consumo de bens e. serviços - Englobando
todos os impostos indiretos existentes, a saber: Imposto sobre Circulação de Merc,!

darias, IO'Posto sobre Produtos Industrializados, lmoosto sobre COfJtIustíveis, lubri
facarrtes , Energia Elétrica e Minerais, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza,

Imposto sobre Transportes e Comunicações e Impostos sobre OperaçBes de Crédito, C~

bio, Seguros e Valores Mobiliários.

Imposto sobre a Renda
O novo Imposto sobre a Renda, seria calcado sobre a realidade atual, mas toman

do por base a verificação das bases de cálculo reduzidas, não incidências, benefí
cios fiscais hoje vigentes-e, principalmente, a círecnstêncta de que em igJaldade

de condições recebem JTK.J~to maior incidência os ganhos provenientes do trabalho do

que os procedentes de aplicação de capital. Algunas correções de curso realizados

através do Decreto-lei nQ 2065, não foram suficientes para adequá_lo' às exigêocias

de una oolítica tributária mais justa. Assim, os ganhos de capital seriam mais trl
butados, as tabelas seriam senore progressivas, ultrapassados em muito das tabelas

atuais, e os descontos na fonte seriam acentuados para as pessoas jurídicas, eBm.!
nando-se as demais distorções e díscríníneções anti-sociais.

Imposto sobre o patrimônio

O tnnosto sobre o patrimônio seria aomní strado tendo por base lIJl CADASTRO
NACIONAL DE PROPRIEDADE, montado com a utilização de um serviço de processamento
eletrônico de dados, alimentado a partir de repartições da FAZENDA NACIONAL, loca
lizadas em cada mmãcfnao brasileiro, com dados fomecados por todos os órgãos oZ
blicos e privados que atuam na área da propriedade individJal, tais c~ carténíos,
b31COS, prefeituras e repartições estaduais. absorvidos os elementos constantes dos

.atuais cadastros msücãoeds , estaduais e f'ederaas . O referido cadastro seria ace.§.

sível a todos os níveis de aonírüstração pública e 'tarmém, eventualmente, a setores

privados. As alíquotas seriam dí.ferencaadas e prcqressavas , utilizando-se delas o
Estado para buscar o uso social da propriedade, impedir a especulação imobiliária e

pronover o desenvolvimento harmônico das áreas urbanas e rurais. O Imposto tema DO

base a manutenção da propriedade de bens móveis e imóveis de valores significativos
e os acréscimos patrimoniais.

Imposto Seletivo Sobre o Uso e ou Consumo de Bens e Serviços

O Imoosto Seletivo basear-se-ia na necessidade de reduzir a reqressrvadade do

sistema atual, em que as faixas de renda mais baixas, que se situam apenas a ni vel

de consumo, recebem um incrível peso de rncadêncâas cumulativas de todos os impos

tos e contribuições, fazendo como já se tem demonstrado, que o salário-mínimo seja

onerado em 36% (trinta e seis por centro) sobre o valor irrisório t reduzindo-se a

incidência à medida que a renda individual, salarial 011 não, aumenta o valor, o que

representa um verdadeiro crilTlP

A seletividade teria como elemento fundamental a maaor ou menor necessidade p.!

ra a vida QJe o bem ou serviço viesse a ter, variando a alíquota para cima ou para

baixo, em decorrência de tal situação.
Assim, os gêneros básicos para a alimentação, medicamentos essencfais e outros bens

e serviços indispensáveis, teriam alíquota "zero ll ou acentuadamente baixas, subindc

a incidência à medida QJe os bens ou servaços considrados fossem desnecessários, I!!,
xuosos, ostentatórios, supérfluos ou nocivos a saúde.

A incidência dar-se-Is preferentemente uma só vez, tomando-se por base, a carga

tributária hoje incidente sobre cada un dos momentos da carculação da mercadoria ou
prestação do serviço, somada à carga tributária arucfal , Desta forma, ao invés de

termos, sobre um produto industrializado qualquer, as incidências iniciais do IPI
mais ICM, acrescidas pelas incidências nas demais operações, far-se-ia una nrevasãe
da carga total a nível de constmo e ela Incâdí.râa na forma de uma alíq.lOta maior no

instante da produçilo do bem ou da prestação do serviço. Em qual'l1er hipótese, quando

o bem não seguisse ocurso normal em direção ao censuro, através da comercialização,
eliminar-se-ia a tributação em cascata, permitindo-se o desconto de crédito relativo

a operações anteriores já tributadas.

Imposto sobre Importação e Exportação

~Ob esse título facarãam englobados. os dois Inoostos atualrrente existentes
sob igual denemínaçãn,

O Sistemã de imposição, destinação e controle, seriam os mesmos existentes
atualmente.
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CONSTITUINTE JORGE UEQUEO

PLENARIO

rem no Estado ou t>tJnicípio. Essa primazia no entanto, não pode excluir a consid,!

ração com os esforços prod:Jtivos desenvolvidos em cada Estado ou MJl'ucípio, nit!

dOOll!!1te reveladas pela proporção entre a Produto Interna Bruta gerada na local e
o Produto Interno Bruto Nacional.

Nos pesos atribuídos tem-se a revelação dessa tendência, corrigindo-se os
efeitos de uma excessiva valoração do esforço orodutivo recai,

Teríamos o encerramento 00 ciclo de miséria das chamadas"cfdades dormitórios",

em QJe as pessoas QJe nelas moram, realizam suas atividades nronrtívas em munic,!
pios próximos QJe vão ganhar os retornos decorrentes do seu esforço prodJtivo, e!!.

quanta as cidades ande residem e a cuja armínístração cabe dar atendimento às suas

necessidades coletivas públicas, ficam à míngua dos recursos que vão abun:1ar na c!
dade industrializada.

Teríamos mais justiça fiscal, menos burocracia e mais agilidade com reflexos
sobre a vida de cada cidadão.

2P01432-1
-----------,

EMENDA
l:

Da Partilha dos Fundos

Feita essa reavaliação de encargos, mensurar-se-dam os valores das funções,

tendo por base os orçamentos municipais, estaduais e federal, devidarrente cansol!
dados e cteçar-se-âa finalmente à constatação de Que a Umão necessitaria de 34%

(trinta e quatro por cento) das receitas nacionais de impostos, os Estados de 33%

(trinta e três par cento) e as IoUnicípios de 33% (trinta e três par cento).

Seriam estes recursos, já no ato do rcolhimento dos irTlJostos, duetamente pelo
agente arrecadador, classificados em três grandes fundos: Federal, Estadual e ~

nícínal.. Este automatismo, independentemente do comando de gyem QJeI QJe seja,

garantiria a andependênc.ía de poderes, respondendo o agente arrecadador pelo não
cumprimento desse dísoosativo.

üiatr.íbuição dos Recursos r íscaas

A drstrabufção do PIOdJto da arrecadação das Innostos entre os três níveis

de governo, Já q,Jeo HPOSTOS seriam NACICNAIS e a receita serra COITUJI, dar-SE-ia

tomando-se por base aructejmente uma rova dfst.rabufção de competências e respon
sabilidades, adenta racenoc-se as que caberiam à União, aos Estados e aos fo\Jnic!

p10S realizar, dentro da critério exporto em outro momento, de prevalência do n.,!

val local sobre o regional.ou nacional, para a realização das atãvrcades do gove!
na.

o Fundo Federal, coao e obvio, não necessita ser partilhado, sendo portanto,
1mediatamente cestanaoo ao Tesouro Nacional.

Para os Fundos, Estadual e f.lInicipal, as partilhas dar-se-iam 3 partir da aolí
cação automáhca de índices preestabel.ecmos, para cada Estado e para cada Município
obt1dos pela ponderação de dois fatores: número de habitantes com o peso prooosto

de 0,6 (seis décmos) para a cálculo e PIB com a pesa 0,4 (quatro dácimos).

Cada !'4.Jn1cípio e cada Estado teria portanto, una partic1pação percentual obti
da através de índice revisto a cada dois anos, para melhor se adequar às' f'Iutuações

nooulací.onars sobre os Impostos Nacionais arrecadados, devendo constar, na própria
Guia de seccrtuoento do Irmuato, os percentuais destinados à União, 80S Estados e
aos- Municípios.

EMENOA AO ART. 230 ITEM VII.

VII - Caráter democrático e descentralizado da

gesUo Administrativa, Com a par t í capação de trabalhadores e em

presários.

-h"'''''''''
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PLENI\RIO

..,. 'l.EIlAIIIO/cONI55.i.OtSUSCONI'."iCl ,

2P014~,~_-O,----,- ----,

elllF _das

EMENOA AO ART. 231, § 29

§2Q - São isentas de contribuição para a Seguridade

Social as Instituições de Educação e as Entidades Beneficiên 

tes de Assistência Social que atendam às exigências estabeleci

r:r TUTO/Ju'1nlcAO;ÃO ----,

EMENDA
l!J

Administração do Sistema

Todo o Sistema seria administrado por lJil CONSELHJ NACIDNPL, onde teriam repre
serrtações cemtérãas os três níveis de governo, cuja Secretaria Executiva adninls:

traria a massa tributária e os processos de Iançenentn, fiscalização e arrecadação,

com a utrlfzação de repartições regionais e Iocars em toda a território nacional.

As receitas ocorridas diarâamente nos agentes arrecadadores locais, seriam
centralizadas a nível regional, que, por sua vez, fariam as comunicações para o

órgão central nacronal , dentro de una periodicidade Q-Je poderia ser decendíal ,

através de computador, anl rcado ao sistema de índice de dí.atrubuição dos Estados
no montante do Fundo Tributário Munic1pal. Os resultados assim obtidos seriam co
municados como crédito a favor dos Estados e Municípios, nas respectivas apêncâas

bancárias credenciadas

A esse sistema integrado, seraan mcornoraocs os funcionários hoje utllizados

pelas áreas de arrecadação e fiscalização nos três níveis de governo.

1.3 - Efeito; Esperadas

=-------------TUTOtJU5Tl~IC"o;.i.o -,

EMENOA AO ART. 237, § 49

Nenhum benefício de prestação continuada, ter a

valor mensal inferior ao piso nacional de salários.
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CONSTITUINTE JORGE UEQUEO

EMENDA
l:

A SImplificação do Sistema Tributário Nacional, desoneraria a atividade-meio
governamental, orooícianoo um aursnto substancil na renda trtbutãria líquida (im

posto Menos ativioaoes de lancaçamento, fiscalização e cobrança)

Reducção de custos na área da atavidade privada, pela s1mpllfacação de suas
aomrustrações e controles.

O aperfeiçoamento da máquina fazendária nacional, vakordzandc-se-Jhes suas
atr.ibulçêes e proporcionando-lhes todos os meros necessários a GUlTCJrir sua missão
em toda plenitude.

A ilf4)lantação de um sistema de fiscalização indireta peJo uso de cortlJUtação

de dados mediante leitura, õbca ou magnétlca, de caracteres constantes dos doc!:!
rrentos fiscais.

O rendãreoãorenento da carga tnbutária, orocorcdunarfa lJTIa redistnbuição
da riqueza nacional de uma forma socialmente mais Justa, com a remção dos encar
90S tributários nas camadas da população menos aqumhnadaa.. -

1.4 Conclusão

A sistemática proposta, baseia-se na circusntãncia de que 'ás ilTPostos são

cobrados para o atendimento das necessidades coletavas públicas da PDPUlação e

o custo de tal atendimento varia proporcionalmente ao número~de! pessoas que ~



o art. 19 da Reso1ucão n9 3, de 1988,

impede o recebimento deste substitutivo.

Em 14.01.88

GUIMA!lAEs

Lêa.e Nacional CaDstituinte

EMENDA 2PO.l435-6-------------,1 r:rp"F"L'oo~
[JSENADOR MARCO MACIEL' . L ~

DA ORGANIZACAo DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

CAPITULO I

DO PODER LEGISLATIvO

SECA0 I

DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 55 - O poder l!.egislativo é e~ercido pelo Congresso Na

cional, que se compõe da Câmara, tio~eputados e do Senado Federal.

Art. 56 - O Congresso Nacional reunir-se-á em sessões 1e.:-15

latlvas ordinárias de 19 de março a 30 de junho e de 19 de agosto a

15 de dezembro.
§ 19 _ Serão transferidas para o primeiro dia útil 5ubseqfie!!

te as reuniões marcadas neste artigo, sempre que as datas nele indi

cadas forem sábados, domingos ou feriados.

§ 29 _ As sessões legl.slativas ordinárias poderão ser prorr,,2

gadas pelo presidente da República ou mediante requerimento da mal.,2,

ria dos membros das duas Casas do Congresso.

§ 39 _ Nos hoventa dl.as anteriores às eleições parlamentares,

a Câmara e o Senado funcionarão em regime especial determinado no R~

gimento de cada uma das Casas.

Art. 57 - No intervalo das sessões legislativas ordinárias,

o Congresso Nacion~l reunir-se-á extraordinariamente, semEe que co,!!

vocado s
I - pelo -Presidente do Senado Federal,. dentro das vinte e

quatro horas seguintes ã decretação do Estado de defesa ou de inter

venção federal e do pedido para a decretação do Estado de sitio;

II - pelo Presidente da República ou a requerimento da mai2,

ria dos membros de aJ!lbas as Casas, para a apreciação de matéria ur

gente ou de relevante interesse público.

parágrafo único - Nas sessões legislatl."as extraordinárias, a

Câmara e o Senado somente poderão deliberar sobre as matérias para a

discussão das quais tiver sido c,:>n~gado.

Art. 58 - Além dos out.ros casos previstos nesta Const.ft.uição,

a Câmara e o Senado reunJ.r-se-ão em sessão ccnjunt.a para:

I - inaugurar as sessões legis1at1vas ord1nárias;

II :. elaborar o Regimento Interno do Congresso e dispor sobre

a criação de serviços comuns às duas Casas;

III - receber o ccmprcmasso do Presidente e do vace-pxes.íôenee

da Repúbl1ca; e
IV - de1~berar sobre os vetos.

Art. S9 - As seesêee conjunces da s duas Casas do - Congresso

Nacio~al serão presididas pelo Presidente do SEnado Federal e de sua

Mesa participarão, alternadamente, os ãntieqr-an' es dos demais cargos

das Mesas da Câmara e do Senado.

Art. 6 O - Na composição e no fU!1cionB:..Ir -nto de cada uma das

duas Casas da COngresso Nacional,'observar-se-ãt) as "seçu.ínees ....nopnas:.

-- , ,I - ni\ primei~à sessão 1egiS1~ljva de "~da ~sl-atura, se -' -
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rã·o realizadas sessões preparatórias a partir de 19 de fevere1ro, p~

ra a posse dos eleitos e eleição das respectivas Mesas;

II - na composição das Mesas e das Comissões, será observado,

sempre que possível, o princípio da proporcionalidade partidária;

lII - os membros das Mesas serão e Le a't oa para um período de

dois anos, vedada a reeleição para o mesmo cargo;

IV - é da competência exclusiva de cada uma das Casas elabo
rar seu Regimento Interno e dispor sobre a o rçena.aacâo , o funciona _

mento, a polícia interna, a crueçâo , transformação ou extinção de

cargos, empregos e funções de seus servacc.s , aSS1m como fl.xar e alte

rar a sua remuneração, observado- o .::W~sposto no § 89 ,do art.' 4.4; -

V - salvo disposição consea.eucaonat. em contrário, as delibe

rações dos r-especeavoa plenários e das conus sões serão tomadas sem

pre por maioria dos votos presentes, desde que não l.nfer1or ã metade

de seus membros;

VI - sob pena de a.nccr-rezem em cr-ame de r-esrpons aba.Ladade , quan

do não atenderem a convocação dentro de trinta dias, os ,MJ.n1stros d~

Estado e os agentes do Bxecutiavo deverão oornpaz'ec-ezr a qualquer das

duas Casas ou às suas Comissões para prestar IIS escãurecamenece

que, nos termos dos respectivos Regimentos, lhes forem eo l.ac í.tiadcs s

VII -- os Deputados e Senadores poderão encenu.nhar , através das

Mesas de suas respectivas Casas, nos termos e cc -id í.çôes pr-eva.sbos em

seus Regimentos Internos, pedados de anf'ormeção por escrito a quaj,-,

quer órgão da Administração Piib Laca Federal, d a eta e a.nda.z-etia , que,

não respondidos no prazo de trl.nta da.as , import m na instauração au

tomática de processa por czame de responsabilid . .:te;

VIII - o~ Regimentos Internos contemplarão. ~gatoriamente, a

criação de Comissões de ~t1ca que}' designa.d.as pelos Presidentes das

duas Casas, secretamente, deverão, neste mesmo caráter, opinar sobre

as punições aplicáveis aos Deputados e Senadores, nos casos de viol~

cão dos preceitos relativos ao decoro parlamentar;

XI - às Comissões Permanentes das duas Casas do Congresso ca

be, no âmbito de suas respect1vas competêncJ.as: -

a) d1scutir e votar os p ro j e tos de Le a que lhes forem d1stri
buídos pela Mesa; e -

b) exercer, com as f acu.Ldades e pxer-roçet avae asseguradas às

Comissões Parlamentares de f nquér-ano , a Ea.sceLa.aaç âo e o controle do

desempenho' dos órgãos do Execut1vo #_
X - a .xequeramerrto de um terço de seus membros, a Câmara e o

Senado, separada ou conjuncemente , poderão cr i.ar coms sôes parlamen

tares de Inquérito que, dotadas de poderes de J.nvestJ.gação própr~os

das autoridades j udací.aaa , se de atia.nar-âo a apurar fato de tie'rrru.nado

indicado no xequezamerrtro de conatn.cu.rcâo em prazo não super-ãox a

cem sessões cr-dãnâraas , sendo suas conclusões, quando for o caso, e~

caminhadas ao Ministério Públ1co,para o fim de promover a responsab!

lidade civil ou penal dos infratores_

Art. 61 - Ao Congresso xacaoneã , com a, sanção do Presidente

da República, cabe dispor sobre todas as mat.êr i as de competênca e da

União, especialmente:

I - sistema t r-abutiâr.í o , arrecadação e da.s t r abu.rção de rendas;

II - plano .plur1anual, da.z-etrr Lze a or-çamerrtâr aaa , orçamento a

nual, operações de crédito, dLva.da pública e emissões de curso forç~

I do;

III - fixação e modificação do ereeavc das Forças Armadas;

:IV - planos e programas naca.onaa.s , regJ.onaJ.s e setoriais de
de senvoãvamentio s

V - limites do terrJ..tório nacional, espaço aéreo e mar Ltamo

e bens do domínio da ünaão s

VI - transferência t.empor-ârae da sede do Governo Federal;

VIr - organização admarn.at.r-ata.va , Judiciária, do MJ.nJ.stérJ..o p.§

brico e da neeeneom.a Pública da unaêo e dos Terr1tór1os;

VIII - critérios para a c.Las s í.ê.i.caçêo de documentos e a.nf czma-,

ções oficiais e aaqa.Loaoa , aasam como sobre os prazos para a sua des

classificação e o ô.i.reaeo a consültF:_ para f~ns de pesqu~sa; .

IX - craecâo , transformação e ext.ançâo de cargos, empregos e

funções públ1d:as;

X - criação, estruturação e e-cr-abutçôe's dos M1nJ.stérios e d~

I maas órgãos da AdrnJ.n1stração PúblJ.ca Federal, d1reta e and i.r-eta s.J XI' - sistema naoa.onaL de r-aô aoô i.fusâo , nej.ecomumcação e comu

nicação dã massa;
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XII - matéria f Lnance a r a , cemoaar e monetária, a nstiatui.côes f~

nanceiras e suas operações i

XIII - normas qez-aa.s de da.r-e.í.tic Ea.nanoe az-o r

XIV - captação e garantia da poupança popular;

XV - moeda, seus Imites de enu.saâo e montante da dIvade mob~

liárl.a federal i

XVI - normas, crt.têr-aos e oonda.oôes para a cone eesêc ou perroi,!!

são dos se rvaçca púb La.cos de compet.êncaa da unaão ;
XVII - atividades nucleares e meda.da s de pr-otiecé c ambiental.

Art. 62 - :E: da competência exclusiva do Congresso xecaonaã s

I - resolver def1.nltl.vamente sobre os tratados, convenções e

acordos internacionais celebrados pelo Br aaa.L, assim como sobre os d~

mais atos internacionaJ.s que representem encargos ou ccmpzcnu.ssos p~

ra o PaIs;

11 - autorizar o presidente da Repfib'La.ce a declarar guerra,

celebrar a paz e permitir que forças e st.r-ançe axes tizarraa't.em pelo ter

r~tór~o necaona L ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os

casos p revasbos em Le a, complementar;

.III - eut.craaar o Presidente e o vace-exesc.õerrce da RepjibLa.ca

a se ausentarem' do pais, quando õ ~stamento for superl.or.a dez

da.e s , sob pena de perda do cargo;

IV - aprovar ou suspender o estado de defesa, o estado de si

tJ.O e a arrt.ervençêo federal;

V - aprovar a ancorpor-acâo , a eubdavi.eâo ou o desmembramento

de áreas de 'rer-r i tôrí.os e Estados, ouva.das j nest.e ú1tJ.mo caso,as re~

peccavas nssembr.ê aae LegislatJ.vas;

VI - mudar temporarJ.amente a sua sede;

VII - fixar a remuneração do Presidente, do vace-presrôenee da

República e dos MJ.nJ.stros de Estado e da.apor- sobre o seu z-ea juatie s em

nfve i s nunca supera.ore s aos que forem estabelecJ.dos para os servadq

res 1 úblJ.cos CJ.VJ.S e nu.Lat ares r

VIII - JUlgar as contas do Presidente da nepúb.l.aoa e epxecaax

sua derraaqem anual;

IX - fJ.scalJ.zar e controlar, corrjurrternerrte , por qualquer das

auae, Casas, ou através das Comissões Permamentes, no âmb a.tio de suas

comp'.!tência~ relfimentaJ..s, os atos do Poder Bxeout Lvo , 'ancausive oS·da

adnum.strraçâo indJ.reta;

X - ôeeermmar a realJ.zação de referendo;

XI - sustar, nas condições e prazos prevasuos no seu Regimen

to Interno, os atos normat.avcs do Poder ExecutJ.vo que exorbitem do

poder regul~mefitar ou dos limites da delegaçâo Leças Latiava r

XII - apreciar os atos de concessão e r-enove cão de concessões

de enussoras de r âda.o e tie Leva.aâo r

XIII - escolher dois terços dos membros do Tr~bunal de Contas
da üm.ão r

XIX - aprovar, pr-evaamentie , a e Laenação ou concessão de terras

púb.La.cas com área superior a guúiheli"t.os hectares, e aaam como a aqu a-,

sa ção de amôve L rural por pessoa ]uridJ.ca e s t.renqe a.r aj

XV - euecraaar a exploração mineral em terras a.nd Iqenas r

XVI - aprovar as Leaa consnãrucaonaãs e as emendas a ConstJ.tu~

ção;

XVII - conceder am.ecaa pela maa.oz a.a absoluta dos membros das

duas Casas.

SEçAO II

DA C.!IMARA DOS DEPUTADOS

Art. 63 - A Câmara dos Deputados compõe-se de z-epz-e 'sent.anties

do povo , e Le a t.oa em cada Estado e !territórJ.o e no D+s~trJ.to ê'edeza L ,

através do sistema e atiabeLec a.do em 1eJ. complementar. ,

§ 19 - O número de deputados será f a.xado em Le a , 'In propor

ção que não exceda de um para cada trezentos ma.L nab.eeaneer , até o

total de vance e cinco representantes, e, além desse limite, na pr~

porção de um para cada nu.Lhâo de habitantes, com os a just.ament.cs n!:

cessár_J.os para que nenhum Estado e o Daata-Ltio Federal. tenham menos
de oa.tio nem maa.s de sessenta deputados.

§ 29 - Excetuado o de Fernando de Noronha, _c~da 'rerr a.t.ôrao

elegerá quatro deputados.

§ 39 - Cada LegJ.slatura durará quatro anos!:

Art. 64 - Compete privativamente a Câmara dos Deputados:

I - declarar I por dois terços de seus membros, a procedência

de acusação contra o Presidente àa ~púb1ica, os Ministros de Estado

e os do Supremo Tr~bunal e dos Procur-adores Gerais da União e da Re

piib Laca , nos crunes de responsabilidade;

11 - cassar, nos casos p.reva.scos ria Constituição, em sessão

secreta, o mandato de seus membros, pelo voto da maioria de seus in

tegrantes;

111 - destituir, através de moção de censura e pelo voto da

maaor-aa , os MJ.nJ.stros de Estado cujo desempenho ae j a declarado inca!!!,

pativel com as diretrizes po1ítioas definidas pelo Congresso;

IV - recomendar ao Poder ExecutJ.vo, atraves de manifestação

da maf.or a.a , o afastamento dos ocupantes dos cargos e funções de con

Ea.ença , anr 1usive da admí.m.snr-ação indireta, contra os quaz.s recaia

auapea tia d conduta incompativel com o exercicio de seus cargos ou

funções, a suz ada através de corrceeâo Parlamentar de Inquérito, antes

mesmo da ( Inclusão de suas investigações;

V - proceder a tomada de contas do presidente da República,

quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentPe\ de sessenta
dJ.as ape5'S-a abertura da s~ssão legislativa;

VI - dispor, no prazo de trinta dias, sobre a sustação dos

atos arnpuqnadoa pelo Tribunal de Contas da União.

SEçAO III

DO SENADO FEDERAL

Art. 65 - O Senado Federal compõe-se de representantes dos

Estados e do DJ.strJ.to Federal eleitos pelo principio maJoritário.

§ 19 - Cada Estado e o DJ.stJ:~to Federal elegerão três senado

res com mandato de OJ.to anos, re~ov::rndo-se a representação a cada 

quatro anos, alternadamente por um e doa s terços.

§ 29 - Cada senador será eleito com dois suplentes.

Art. 66 - Compete privativamente a_o Senado Federal:

I - processar e Julgar:

a) o PresJ.dente da República nos crimes de responsabJ.lidade

e 05 MinJ.stros de Estado nos crimes da mesma natureza, conexos coa

os daquele;

b) os MJ.nistros do Supremo Tr~bunal Federal, e os ProcuraJo

res üe r-aaa da unaão e da nepúbLa.ca , nos crimes de z-esponseb.í.Lddad ej

11 - aprovar previamente, por voto secreto:
a) após ar-çua.cêo em sessão públJ.ca, a escolha dos MinistJ os

de Estado, dos xarusta-os do Supremo TrJ..bunal Eederal e dos Tribu:: ais

superrores da uru.âo , de um terço dos MlnJ.stros do Tribunal de Co tas

da União a.nda cadoa pelo presJ..dent~ da República, do Procurador-GI cal

da RepúbLa.ca , do Pzeaa.derrte e Daz-etioz-ee do Ba.nco Cerrtral e das de mais

eu'tori.dedes anda.cadas em lei federal;

b) após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de

nu.asôes dap'l.omâtrí.caa de caráter permanente, Junto a governos e es

trange aros e oxqana.smcs internacionais;

111 - aprovar por voto secreto e por maioria absoluta de votos

a exoneração, de cf Icao , do Procurador-Geral da 'República, antes do

térnu.no do seu mandato;

IV - autioza aaz- operações externas de natUreza f a.naricedza , de

ancerease da unaãc , dos Estados, do DJ.strito Federal, dos TerrJ.tõrJ..os

e dos MunJ.cípios e das respectivas enbadade s da administração indire

ta, manJ.festando-se no prazo' de trni'ta dias a cantar do recebimento

do r-eepectiavc p edado r

V - f axar , por proposta do pz-eaadentie da República, Lamí.eee

ç Lobaas para o montante da d Lva.da consolidada da ttr"nião, dos Estados

e dos MunJ.cipJ.os;
VI - da spoz- sobre Lama.ties globais e conda.çôe s para as opera- ...

ções de crêõ rco externo e arrtecnc da uru.âo , dos Estados, do DJ.strito

Federal e dos Mun~cípios, aSSJ.m como de suas entidades da adrninistr!

çâo a.nda.ret.aj

VII - da apo. sobre Ldma.ties e côndições para a concessão de ga

r-anta a da unaão en operações de crédito externo e interno;

VIII - estab decer l~mJ.tes glohaJ.s e condições para o montante

da div~da mobJ.lú :J.a dos Fstados, do DJ..strito Federal, dos Territó

rJ.os e dos MunJ.c5 ?J.os;



IX - au sp- 'lder a execução, no todo ou em parte, de lei decla
rada a.ncorrs tia.tiuc.i onaj, por décisâo definit~va do Sllpre;IQ Tribunal Fe

deral.
..'{ - cassar I nos casos previstos ..!l§!:sta Constituição, em sessão

secreta, o mandato de seus membros t pelo voto da maioria de seus inte

grantes.

Parágrafo único - Nos casos previstos nos incisos I e 11, fu.!!
cianará como Presidente o do Supremo Tribunal FederaL, ~imitando~se a

condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos, a

peda do cargo com anaba.Lãnaçâo por oito anca pana o exercicio da fun
ção pública, sem preJuízo das demais sanções cabi.veJ.s.

SEcA0 XY

DOS DEPU=OS E DOS. SENADORES

Art. 67 - Os deputados e senadores são a.nvaoj.âveâ s por suas

cparu.õea , palavras e votos.

19 - Desde a expeda.çâo do diploma, os membros do Congresso

Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiaE,

cável, nem processados criminalmente, sem prévia Lacenca da Casa a

que pertencarn, a não por delitos praticados anteriormente.

§ 29 - O Lnde Eez-amentio do pedido de licença ou a eueêncã e de

deliberacão suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.

§ 39 - No CaSO de flagrante de crame inafiançável, os autos

serão xemetn.dos , dentro de va.ntie e quatro horas, a Câmara respectiva

para que, pelo voto secreto da metoz-ae , resolva sobre a pr-z sêo e deI.!,

bere sobre a formação de culpa.

§ 49 - Os deputados e senadores serão submeti&trs 4. Julgamento

§ 59 _ Os deputados e senadores não serão obrigados a teste

munhar sobre informações z-eceba.da a em razão do exercicio do mandato,

nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informa

ções.

§ 69 _ A incorporacão as Forças Armadas de deputados e sena

dores, embora mil~tares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de

pr-êva.a Lacenca da Casa a que pertencerem.

§ 79 _ Os deputados e senadores não poderão, desde a posse:

I _ fJ.rmar ou manter contrato com pessoa de d~re1to público,

aut.arquae , empresa púbLaca , sociedqde de econcnue mista ou empresa

conce saâonâr-ae de aezva.ço públ~cõ, salvo quando o contrato e o respeE.

tivo proceeso de seleção obedecerem a bláusulas uniformes;

11 - ace atar ou exercer cargo, função ou emprego nas ent~dades

ccnseaneea do 1nc~so ante.r.ror-, salvo quando se tratar de concurso pú
b Laco , b apôt.ese em que se procedera na forma do art. 49, a.ncã so l;

III _ patrocinar causa em que se j a interessada qualquer das en

'tidades a que se refere o ancase I;

IV - ser pr-cpr-aet âr-ãos , controladores ou diretores de empresa

que goze de favor decorr ant.e de contrato com pessoa jurídica de dire.,!

to público ou nela exercer função remunerada;

V - ser tJ. tulan s de maa.a de um mandato eâeeavo ,

Art. 68 - Perde á o mandato o deputado ou senador:

. I - que ~nfr].ng.r qualquer das pro;l.b~ções eseebeâecades no ao!:

tigo anterJ.or;
l '11 _ cu j o procec rmentro for declarado incompatJ;yoe\L com o decoro

parlame..ntar t:

111 - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a

terça Farte das sessões ord~nárias da Casa a que pertencer r salvo I.!,
cença ou nu.eaâo por esta autorizada;

IV - que perder ou caver suspensos seus direitos politicos;
~ .J V -_ quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previ:s

tos na-' ConstJ.tu~ção;

VI - que sofrer condenação cr.í.nunej. em sentença definitiva e

irrecorrível, ou for condenado em ação popular pelo Supremo Tribunal

Federal.'\"

§ 19 - :t: l.ncompatível com o decoro parlamentar, além dos ca

sos definJ-dos no Regl.roento Interno,_Q abuso das prerrogativas asseg~

radas a membro do Congresso Nacl.~nal "ou a percepção de vantagens in

de'va.das ,
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§ 29 - Nos casos dos ancr.sos I e 11 deste art~go, a perda do

mandato será decddada pela Câmara a que pertencer o parlamentar, por

voto secreto e maior~a absoluta, meâa.ente provocação da respectiva

Mesa. ou de partido poj.Etuco representado no Congresso Nac.íoneL, pre

cedendo parecer dos membros da conu ssão de ~tica, segundo dispõe o
art.

§ 39 - Nos cases dos incisos 111 a VI, a perda será declara

da pela Mesa da Casa respectiva, de oficio ou rnedxantie provocacão de

qualquer de seus membros ou de partido po1itico representado no Con

gresso Nacional, assegurada plena defesa.

Art. 69 - Não perderá o mandato o deputado ou senador:

I - ~nvestido no cargo de Min~5tJ:'o de Estadq, chefe de nu.aaão

diplomática de c4ráter transitório, Gove~nador de TeM1.tprio, Secre

tá::~o de Estado, de Território ou do DistrJ.to Federal;

11 - licenciado pela respectiva Câmara, por motivo de doença

ou para tl:atar, sem r-emuner-ecão , de interesse part2cular, desde que,

neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por ses
são legislativa.

§ 1-- O suplente serã convocado nos casos de vaga, de inves

tidura em funções previstas neste artigo ou de La.cença por prazo su

perior a cento e vinte da.as ,

§ 29 - Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á ej.ea-,

cão se faltarem maa.s de quanae meses para o eêrmmo do mandato.

DO PROCESSO LEGISLATiVO

Art. 70 - O processo leg~slat~vo compreende a elaboração de:

I _ emendas a conat.a.t.ua.çâo r

11 - 1e25 const a'tuc aonaas s

111 - leis compLemerrtares r

IV - leis or-danâxaes s

V _ decretos legislat~vos;

VI - resoluções.

Parágrafo únaco - Le1- complementar dl.sporá sobre as normas de

elaboração, numeracâo , a Ltiez-e ;ão e consoã adaçâo das leis.

Art. 71 - A consm cur çâo poderá ser emendada medzanüe propos

ta do Pres~dent.e da RepúblJ.c ou de um terço, no minJ.mo, dos membros

da Câmara dos DtfPutado5 e do Senado Fede~al.

"9 19 - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de

Estado de defesa ou de Estado de sítl.O.

§ 29 - A proposta de emenda a ccnstn.euãcâo receberá parecer

no prazo de tr1.nta dias de sua publicação e será obr-aç acor-aamance

votada em sessão conjunca das duas Casas do Congresso Naoa.onaâ, dentro

de trinta d~as seguintes a publicacão do parecer.

§ 39 - Será consade r ada aprovada a emenda que obtiver, em

dois turnos. de votação:

I _ o voto de doa.a terços dos membros de cada urna das Casas

do Congresso, na mesma sessão Leqa.s Latiava , ou

11 _ o voto da meror-a.e dos ~bros de cada Casa, em duas ses

sões legislativas sutsseqüent.es .

§ 49 - As emendas a Conatra,tiuaçêo serão promulgadas pelas Me

sas da Oâmara e do Senado, com o r-eepecta.vo número de ordem.

§ 59 - Não serão ace i.tas pelas Mesas das duas Casas do Con

gresso propostas de emenda tendente a:

I - abolir a Federação e a RepjibLa.ca r

II - restring~r os õaeeaeos e garant~as, e

lI! - prorrogar mandatos er.et.avos ,

69 - A mat~r:La constante de p.roposte de emenda constJ.tuci2

nal reJeitada ou havazâa corno preJud~cada não pode ser ohjet;o de nova

proposta na mesma Leg~slatura.

Ar~. 72 - A .ínacaee.rve das Le r a conscacucaonaa.s , complementa

res e ordinár~as cabe a qualquer membro ou corm s são da Câmara e do s~

nado, ao Presidente da RepúbLz.ce e aos Tr~buna~s Supp1"Dres, 1JÇi forma

revista na Con titu~ ão.
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§ 19 - são de iniciativa do Presidente da República as leis
que disponham sobre:

I - fixação ou modificação dos efetivos das Forças Armadas;

11 - a criação e a extinção de cargos, empregos e funções pú
blicas ou aIterem sua remuneração;

lI! - regime Juridico dos servidores públicos Civis e militare

seus direitos, prerroga.tivas, vencimentos e vantagens;
IV - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e ór

gão da administração pública federal;

V - criação, administrativa e'Judiciária, matéria tributãrí~

[ e orçamentária, serviços públicos e ~O peeaceLvda administração dos

Territórios;

VI - oxçaru.aacâo do Ministério Público e da Defensoria pública

da nnaêc e normas gerais para a organização do Ministério Público e

da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territó

rios~

Art. 73 - A discussão dos proJetos de le1 de iniciativa do

I Presidente da República e dos Tribu:lais Superiores terá início na câ
mara dos Deputados.

menta, considerando-se mantido o veto que não for .re jei.t.ado pela maiE!.

ria de cada uma das duas Casas do conçr-es.so ,

§ 89 - Se o veto não for..mantido pelo Congresso, o proJeto s~

rã promulgado corno lei pelo Presidente do Senado ou pelo 19 V~ce-Pr!:

sidente, se aquele não o fizer, dentro d e quarenta e cabo horas.

Art. 77 - são coneeí.eucaonaae a-. Lea,s que visem a alterar a

redação de qualquer dispositivo da cone- ituição, excetuadas as da.apo-.

sições relativas a organização dos pode es e aos direitos e garantia

ParágrÊ únic~ =- _~~ ~.=.:-s const...,:.t:uctonais serão ap}:'ovadas pe
la. maioria dos membros das duas Casas do Congresso, em dois turnos de

votação, com inteliValo minimo de 48 horas, e promulgadas pelas Mesas

da Câmara e do Senado, incorporando-se ao texto da Constituição.

Art. 78 - As leis comp1ementares, referidas na Constituição,

ou que tenham por obJeto regulamentar qualquer de seus dispositivos,

serão aprovadas pela maioria dos membros das -duas Casas do-'congresso,

em um só turno de votação, observando-se, na Sua tramitação e aprecJ.!!,

eão pelo Presidente da República, o mesmo rJ.to regimental das Leas 0E

dinárias.

SEÇÂO VI

DA FISCALIZAÇÂO FINANCEIRA, ORÇAMENTM<IA, OPERACIONAL E

PATRIMONIAL

Art. 80 - A fiscalização Ea.nanceaz-a , orçamentária, operacio

nal e patrimonial da trnaâo , quanto aos aspectos da legalidade, legi

timidade, eficiência e economicJ.dade, será exercaõa pelo Congresso N~

oiona1, at;rave:s de suas Comissões Permanentes, medl.ante controle ex
terno, e pelos ea.abemas de controle a.ntiez-no dos Poderes LegislatJ.vo,

Executivo e Judiciário, na forma da Lel..

Parágrafo único - Prestará contas qualquer pess0!'1isica ou

entidade públicif que utilize, arrecada, gG4rde, gerenc~, pplJ.que ou,
por qualquer forma~dministre recursos, bens ou valores p~ios quais

a União responda ou ainda os que, em seu nome, assuma obrigações de

natureza pecuní.âra.a,

Art. 81 - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional,

será exercido pelo Tribunal de Contas da União, órgão awuliar do Po

der Legislativo, ao qual compete:

I - apreciar as contas apresentadas anualmente pelo Presiden

te da Eepública, mediante parecer prév~o a ser elaborado em sessenta

dias a contar de seu recebimento;

II - Julgar as contas dos e drru.na s t.r-adcxea e demais ,responsá

veis por dinheiro e bens pâbj.acos 5_admJ.nJ..straçâo direta e andaxetia ,

inclusive das fundações e aocaedade ãnst.a tuIdas e manta.das pelo Poder

Público federal, além das contas daqueles que derem causa a perda, e~

travio ou qualquer irregularidade de que resulte p re juIao para a _Fa

zenda Nacional;

• III - apreciar, para Ea.ns de regJ.stro, a LeçaLadade dos atos de

admissão de pessoal, a qualquer titulo, na aõnum.ser-ação -direta e a.n-,
da.r-eea , a exceção dos de provimento em corm.saâo , bem como das conces

sões de aposentadorias, reformas e pensões, .res-satvadas a~ melhorias

posteriores que não alterem o fundamento legal ão ato de -concessão;

IV - realJ.zar inspeções e audJ.toiJ.as de natureza f i.nanceí.ra ,

orçamentária, operacional e paer-amonã.aã , ancIu- av e quando requerJ..das

pelo MinistérJ.o PúblJ.co Junto ao TrJ.bunal, nas unidades edrmruseraea-,

vae dos Poderes Leg~slativo, Executivo e .ruõ i c .ário e derp.ais entida

des referidas no inciso lI;

V - fJ.scalizar as empresas supranacion "'J.S de c~ cap.i.t.aj, so

cial a unJ..ã2 1?ar~J.~~p~, de fo~a da.retia DUn ind .zet a , p'os Jtermos do
respectiVO tratado constitutivo;

VI - fiscall.zar a aplicação de r-ecur-eca repassad?~!l.qualquer

titulo pela União, a Estado, ao Distrito Federal ou a ~U~lJ..clpio;

VII - prestar as informações solieitadas pelas duas Casas do

_Congresso ou qualquer de suas conue sões Permanentes, sob~e a fiscali

zação financeira, orçamentárJ.a, operacJ.~na~ e patrimonial ~ ainda sa

bre os resultados de auditorias e inspeções realizadas;

§ 19 - Os pr-o jetioa de lei de iniciativa do Poder Executivo,
desde que assim o solicite o Presirente da República, deverão trami

tar em r-eqame de urgência. Caso ca a uma das Câmaras não se manifeste

no prazo de quarenta e cinco dias, a contar de seu recebimento, serão

os mesmos incluidos na ordem do da a, para as demais proposições, até

que os mesmos ae j am votados.

§ 29 ='f apreciaQâo pela C.~anara :s emendas do~enado aos pr~

jetos do Executivo em regime de urgência, será feita no prazo de dez

dias, observado o disposto no parágrafo anterior. •

Art. 74 - Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa

prevista:

I - nos proJetos de iniciativa privativa do Presidente da Re
pública;

II - nos prOJetos sobre organização dos servi:t;os administrati
vos da Câmara, do Senado, dos Tribunais Federais e do Ministério Pú

blico.

Art. 75 - O pz-oj etio de lei :erovado por uma Casa será revisto

p'ela outra, em um só turno de discussão e votação, dentro dos prazos

I previstos nos r-eepacta.vos RegJ.Inentos Internos, sendo enviado a sançâ

quando aprovado, e arquivado, quando reJeitado.

parágrafo único - Sendo emendado na Câmara revisóra, o proJe

to voltará a Casa de origem, para se manifestar sobre as emendas, em

I regime de prioridade.

Art. 16 - A Casa na qual tenha sido concluída a votação, en

viará o projeec ao Presidente da República que, aquiescendo, o sanci,!2:

naxã ,

§ 19 - Se o presidente da República considerá-lo, no todo ou

em parte, Lnconatn.t.ucaona'l , o submeterá a apreciação do Supremo Trib~

nal Federal que se manifestará sobre a inconstitucionalidade no prazo,

de trl.nta dias.

29 - 1\ m~nifestação do s~remo T1ibunal pel:;nconstitucio

nalidade total ou parcial do projeto será definitiva e irrecorrivel,

impLicando em sua reJeição total ou parcial.

§ 39 - Se o Supremo Tribunal Federal se manifestar pela cons

titucionalidade, o presidente da República não poderá vetá-lo sob

essa alegação.

§ 49 - O pz-o j etio total ou parcialmente considerado contrário

ao J.nteresse público pelo Presidente da República, poderá ser vetado

sob essa alegação, no prazo de quinze dias de seu recebimento.

§ 59 - O veto parcial abrangerá somente o texto integral de

artigo, de parágrafo, de inciso ou:Jie alinea,. não podendo incid~r so

bre palavras ou expressões do proJetõ.

§ 69 - Decorrido o prazo de quinze dias; o silêncio do Presi

dente da República iJnportará em sanção.

§ 79 - As razões do veto serão ap~eciadas e.:n sessão ccn[unt.a .

do Congresso Nacional, dentro do prazo de trinta dias. de seu recebi-

Art. 79 - A ma'têzn.a constante de pxojeco z-ejext.aôo ou

cianado -somente poderá constituir o-i~to de. nova proposta n.a

sessão 'legislativa, medJ.ante proposta da maí.or-aa absoluta de

das Casas.

não sa,!!.

mesma

qualquer



VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de l.legalidade de despe

sa ou .trregularldad.e de contas, as sanções prev~stas na Lea , que est~

belecerá, entre outras cominações I muLta proporcaonaL ao vulto do da-

no causadb ao erário; _ ~
r~ - assinar prazo para que oorgão ou entidade da Administra

ção adote as 'providências necessárias ao exato cumprimento da le1., se
verificada ilegalidade ou irregularidade;

]C - sustar, se não atendido, a execução do ato ampuqnado , co

municando a decisão a Câmara dos Deputados;

XI - representar ao Poder competente sobre irregularadades ou

abusos apurados.

§ 19 _ As decisões do Tribunal de que resulte imputação de dª

bito ou muJ.ta terão ~ficãc1a de tItulo executivo.

§ 29 - O Tribunal encaminhará ao Congresso nacaonaj, ..elatór~o

semestral de suas atividades.

Art. 82 - O ~r~bunal de Contas da União, integrado por onze

ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e

jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que coubec ,

as atri~uiç~":.~ previstas !!o ~ 116. r' :1-_ _
• ~ § 19 - Os ministros do Tribunal de Contas da União serão esc,2,

lhidos dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneid!!,

de moral, reputação ilibada e notôrios conhecimentos Jurldicos, f~na.!:

ceiros, econômicos ou de administração pública, obedecidas as seguin

tes condições:
I _ quatro indicados pelo presidente da Repúbl~ca, com aprov!!,

ção do Senado Federal;

11 _ sete escolhidos pelo Congresso xacaonaj, , sendo:

a) dois dentre 05 audJ.tt>res indJ.cados pelo Tr:J.bunal, em ll.sta

tríplice, alternadamente segundo os cz-a eéz-Los de antiguidade e rnerec~

mento;

b) Cinco, com mandato nãõ renovável de seas anos.

§ 29 - Os tllJ.ni.stros do Tr.ibuna~ de Contas, ressalvado quanto

a vitaliciedade o disposto na alínea "b" do Lnca.so 11 do parágrafo aE.

tetior, terão as mesmas garant~as, prerrogativas e dmpedamentios dos

ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposenta,!

-se com as vantagens do cargo quando o tenham exez-cz.dc efetivamente

por mais de cinco anos.

§ 39 - Os auditores, quando em sucat.atnu.ção a maní.s exos , tem

as mesmas garantias e impedimentos dos titulares.

49 _ Os auditores, quando no exexoLcao das demaa.a atir abuã-.

t;ões da Judicatura, tem as mesmas qar-ent.aea e impedi eneos dos Juízes

dos Tribunais Regionais Federais.

Art. 83 _ Os Poderes aeecucavc , LegJ.slatJ.vo " JudJ.cJ.ârJ.o man

j:erão, de forma J.ntegrada, sistema de controle Lrrcer '0 comA fJ.nalJ.d~

de de,
I _ avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plur~~

nual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da uru.âo s
11 - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a

eficácia, da gestão orçamentária, fl.nanceira e patrimonial nos órgãos
e entidades da administração federal, bem como da apjacaçâo de recur

sos püblicos por entidades de aireito privado;
1II _ exercer o controle das operações de cr-êda.eo , avais e ga

rantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no axercícao de sua nu saâo J.ns

titucional.

§ 19 - Os. responsáveis peleFC_ontrole interno, ao tomarem co

l nhecimento de qualquer irregularidade ou abuso, dele darão caêncc.a ao

Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade sokadâraa ,

§ 29 _ Qualquer cidadão, part.adc político ou errt adade pz-a.vada

e parte legItima para denunciar irregularidades ou abusos perante o

Tribunal de Contas da União, exigir-lhe compIta apuração e a deva.da

aplicação de sanções legais aos responsáveis, f~cando a au tioz-z.dade

que :receber denúncia ou requerimento de prov.í.dêncae s ao.La.daz-Lamentie

respc nsável no caso de omissão.

Art. 84 - As normas estabelecidas nesta Seção aplJ.cam-se, no

que -ouoer , a organização e fiscalização dos TrJ.bunaJ.s de Contas dos

Este los e do DJ.strito Federal e dos Tribunais e Conselhos de Contas

dos )funicípios, existentes na data da promulgação desta Con5tl.tu~ção.
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l > l?arágrafo úmco - As cooatn.trui.côes estaduais di eporâo sobre aI

comJ )siçã~ dos Tr1..bunais de Contas respect~vos, que serão ~ntegrados

por. no maxJ.mo,"\sete conseãhe i.ros ,

CAPíTULO II

DO PODER EXECUTIVO

SEÇ1iO I

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA

Art. 84 - O poder zxecueuvo é exezca.do pelo Presidente da Re

púbã ace , com o eux.íi.ao dos MJ.nJ.stros de Estado~

Art. 85 - O PreSJ.dente e o "yJ.ce-J?:res~dente da Repúbl~ca serão

e teaeos simultaneamente, dentre bra~J:-leil:os reeacces de trJ..nta e cancc

anos no gozo de seus d~reJ.tos politicos, por sufrágJ.O universal e vo

to da.r-e tio J e secreto em todo o pais, cento e v a.rrt.e da.aa anfes do tél:'

rru.no do mandato pz-es adencLaj.,

§ 19 - será oorrsadezado elei.to o canda.daüo que, xeça.at.reõc

por partl.do poâ Ltacc , ob tir.vez- maroraa absoluta de votos, não computa

dos os em branco e os nulos.

§ 29 .. A ej.eacâo do Pr-e s a.dentie ilnpl~carã a do vi.ce- Preaadentie

com ele regJ.strado.

§ 39 Se nenhum dos canda.datios cotavec me.aori.e abso luta na pri

mea're votação, far-se-ã nova eLeacâo dentro de trl.nta dia: a contar 

da proclamação do resultado, somente concorrendo os doa s c anda.da't.ca

maa.a votados e sendo consaeereôo e.Lea.tio o que obtiver a miar soma de

votos.

§ 49 - ~correndo õesaseêncae de um dos d01.5 ca~c atos mais

votados no pz-ãrnea.ro aacrut.Inno , sua subatia't.uaçâo cabera ao terceiro e

assim sucessivamente.

Art. 86 - O Presidente e o vãce-nsceeaõente da República toma

rão posse perante o Congresso Nacxona.L que, se não estiNer r'eun.rdo,

será convocado para tal fl.m, prestando o seguinte compxonu.s ao e "PrO)l1.!

to manter, defender e cumpz-az- a Const~tu~ção, observar as Jeas , prom,2

ver o bem geral do povo bzaaa.Le Lr o e zelar pela uru.âo , Lrrt.eqr-a.dade e

andependêncaa da Repúb.Ltíoa'",

§ 19 - Se o Pz-eaa.dentie , salvo mouavc de força maao r , de co r-r a c

dos dez daes , não tl.v'er tomado PQs5.ê? o cargo serã declarado vago pe

lo Tr~bunal Superior Ele~toral.

Art. 87 _ SubstJ.tu~ o pr-eaa.dentie da Repiib.La.ca , em caso de am

pedament.o , e sucede-lhe, no de vaga, o V~ce..,P.r.esJ.dente da Repíib.La ca ,

parágrafo iirraco - Em caso de ampedamerrt.c do pz-e s a.derrte e do

Vi..ce-Pres~dente da ReptibLa.ca , serão sucass wamerrte chamados ao exet'ci

cio da Pres~dênc~a, o Pres~dente da Câmara dos Deputados, o p.res i den-.

te do Senado Federal e o Pr-ea.i.derrtie do Supremo Tr~bunal Federal.

Ar:.. 88 - Ocorrendo a vacânca.a dos cargos de pz-e aa.dentie e de

vaoe-exes i âerrt.e da Repúb.La.ca, far-se-á eleição no prazo de quarenta e

cancc da.as , a na.c a.ando o e Le a.tio um novo mandato.

A e , 89 ~ O mandato do pr-eaa.deritie da RepiibLaca é de quatro

anos.

SEÇl\O II

,_DAS ATRIBUIÇOES DO PRESIDENTE DA REPúBLICA

Art. 90.:: Compete ao Pzeaa.dentie da Repúbl~ca:

I ... a iri~c1.atJ.va do processo legislativo, na forma e nos ca

sos pxevast.os nesta const a.tu açâo j
.e

11 - aancaonar , promulgar e fazer pubLa.car as leJ.s e expedar

decretos e regul'amentos para a sua "EdeL execução;

III - vetar pz-o j etioa de Lea r-

IV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os nu.n i.s t.r-oa

de Estado, os ml>ntstI:os do Supremo Jêr~bunal federal e dos TrJ.bunaJ.s

superiores" os chefes de nu ssâo d.1plõmát~ca de caráter permanente e

Junto aos orga~l.~~os J.nternac~ona.:Ls, os governadores dos TerrJ.tór~os,

o procurador-Gera: da Repübl1.ca e os d~r1.gent:e5 dos órgãos e institu!

ções fJ.nance~ras federaJ.s;
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v - nomear, observado o disposto no art. 82, os nunaseros do
Tribunal de Contas da unaâo r

VI - nomear os Juízes. dos Tribunais federa1.5 e o Procurador-Ge
ral da União; -

VII - convocar extraordinariamente o Congresso e prorrogar Suas
sessões legislativas ordinárias;

VIII - submeter ao Supremo TrJ.bunal Federal, quando Julgar Ln

consuí.eucãonaas , no todo ou em parte, os proJetos de 1e1 do Cone cesso
submetidos a sua sanção;

IX - convocar e pr-es i.da.r o Conselho de Estado e 1ndicar 1 m te!
ço de seus membros; __

X _-mã~te-;; relações com Estados estrangeiros e acreditar seus

representantes diplomáticos;
XI _ celebrar, com o referendo do Congresso Nac10nal, tratados

convenções e atos internacionais;
XII _ declarar guerra, no caso de agressão externa, autorizado

pelo Congresso Nacional, ou com o seu referendo, quando ocorri.da no

intervalo das sessões legislativas e, nas mesma s condições, decretar

a mobilização nacional;
XIII _ celebrar a paz, com autorização do Congresso Nacional;

XIV _ pezmí.t.az , com autior-a.aaçâo do Congresso Nacional, que for

ças estrangeiras aliadas ,transitem .E,.elo terrJ.tórJ.o nacional ou, por

motivo de guerra externa, nele p;rm~neçam temporarJ.amente, neste caso

sob comando de autioxadade brasíleira;
XV _ exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear seus

comandantes e prover os postos de oficiais-genenais;

XVI _ aueorxaar bz-aaa.Ledro a ace a.ear pensão, emprego ou comis

são de governo e scxanqea.ro r

XVII _ envJ.ar Mensagem ao Congresso Nacional, por ocasião da a

bertura das sesscles legislativas ordinárJ.as;

XVIII _ dec.rr tar o Estado de emergêncJ.a, ouvido o Conselho de Es

tado e submetê-lo ao Congresso Nacional;
XIX _ sol1.::itar ao Congresso Nacional, ouvido o Conselho de Es

tado, autorJ.zaç~:> para a decretação do Estado de sítJ.O e a interven

ção federal nos Estados;

XX _ con- eder indulto ou graç ai

XXI _ exe cer a diração polítJ.ca da guerra e a escolha dos co

mandantes-chefe' ;

XXII _ demitir os ministros de Estado sobre os quaJ.s·~-tenha sido

aprovada moção de censura pela Câmara, e os demais ocupantes de car

gos, empregos e funções de confiança de que trata o inciso IV do art.

64;
XXIII - enviar ao Congresso Naca.ona.L o plano plurianual, o pzro j e-,

to da lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamentos:

XXIV - prestar contas anualmente ao Congresso Nacional, até ses
senta dias após a a.nsea i açêo da sessão legJ.slativa ordinária;

XXV _ prover os cargos públJ.cos f eder aa.a , naformà da Lea e nos

limites desta ConstitUJ.ção;

XXVI _ conceder, aucocaaar , peJ:lDJ.tJ.r ou renovar serviços de ra":

diodJ.fusão e de televa.são r

XXVII _ exercer outras e t.rabuí.çôes p reva.s t.as nesta consea'tua.câo ,

Parágrafo único - A Le a, poderá autior-aa arr o Presidente da Rep&
b La.ca a delegar aos MJ.nJ.stros de Estado as at-eanuacôe s que ela a.nda-,

cer •

SEÇÃO III

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REP08LICA

Art. 91 - são cnamea de re,sponsabilidade os atos do Pz'e s a.den-,

te da RepjibLaca que atentarem contra a Consta.tu r.câo e, especialmen

te:

I _ a exLatiênca.a da UnJ.ão;

11 - o s.rs tema de governo e o Lavre exercício dos poderes da

União e dos Estados:
111 _ o ~xerclcio dos dJ.re1. tos Lnd.í.va.duaas , aoca.ads e pollticos

dos cadadâos s

IV - a segurança do País:

V _ a probidade da administração.

Parágrafo único _ Os crimes de responsabJ.lidade serão tipifJ.

cados em lei que estabelecerá as normas de processo e Julgamento.

Art. 92 - AutorJ.zado o processo por dois terços dos membros

da Câmara, o Presl.dente da República será sumetido a Julgamento pera!!

te o Supremo Tribunal Federal-, nos crimes comuns, e perante o Senado

Federal, nos de responsabilidade,. f~cando suspenso de suas funções:

I - nos crimes comuns, se z'ecieba.da denuncia queaxe-ccrLme pelo

Supremo Tr.1.bunal Federal;

11 - nos crimes de r-esponeaba.Ladede , após anat.aur-açâo do pro

cesso pe lo Senado Federal i

§ 19 - Se, decorrido o prazo de cento e oaeenea daea , o Julga

mento não eseaver concluído, cessará o afastamento do Pz'e az.derrtie , sem

pxe juLzc do reg-lllar prosseguimento do processo:

§ 29 - O PresJ.de'lte da República, nos crimes comuns, não estará

SUJeito a prisão, enquanto a sentença conôeneeôr-ae não transitar em

julgado.

SEçAO DI

DO CONSELHO DE ESTADO

Art. 9~ - O Cc.nselho de Estado, órgão de consu~do PresJ.de.!!

te da República em todos os assuntos que digam respeito a ~alidade

e preservação do regime democrático e das instituições políticas do

País é composto dos seguintes membros:

I - o 'PJ:esidente da Câmara dos Deputados J

11 - o Presidente do Senado Federal;

III - o presidente do Supremo Tribunal Federal;

IV - o presidente do partido majorJ..tário no Congresso Naciona

V - o presidente do maior partido de opoaacâo representado no
Congresso xecroner e

VI - três cidadãos br-asa.Iea.ros natos, com maaa de trinta e cin

co anos de idade, de notórJ.o saber~ 11ibada reputação, nomeados pelo

Pres,.dente da República, por pra;o ~orrespondente a duração do manda
to do Presidente que os designar.

Art. 94 - Compete ao Conselho de Estado pronunciar-se sobre:

I - a decretação do Estado de sitio, do Estado de emergência

e a intervenção federal nos Estados;

11 - o .rompament.o e o estabelecimento de relações ddpâ.omátn.cas

COm os paises estrangeiros;

111 - a nomeação dos nuro.seros do Supremo Tr1.bunal Federal, do

Procurador Geral da Repúbj.r.ce , dos nurrí st.ros dos 'rmbuneas Supez-ao.rea

e de um terço dos ma.nd.atiz-oa do TrJ.bunal de Contas da União, cu ja de- '

s açnecâc é da ccmpecêncaa do pz-eaadenee da Repúblihca:

IV - a convocação exta-eordanárne do Congresso xacaonaj e a
prorrogação das sessões legislativas or-danâr-a.as s

V - todas as questões a JUizo do Presidente da República con

sideradas relevantes para a normall.dade e a preservação do reg1.rne de

mocrªtiQQ ~ o~regula~func1onam~ntodas instJ.tuisõe~~

Parágrafo único - A lei regUlará a o.rqarnaaçâo e o funciona

mento do Conselho de Estado, cuj as reuniões serão p.rea.í.dadas obrigat~ 

riamente pelo presidente da República.

JUSTIFICATDlA

A referJ.da emenda v eaa a substituJ.r a proposta parlamentari~

ta da connsaão de s a.eeemaeaaeçâo por um sJ.stem~ pxesadencaéLí.atia com

patível com as necessadades do Pais::

o modelo parlamentarJ.sta adotado no ProJeto tem como pressu
posto fundamental a necessidade de se div1.dir as prerroga~ivas do Exe

cutavo entre dois titulares da st.antios e o Chefe de Estado e o Chefe de

Governo. Trata-se, na verdade, de um modelo "duejLstiav , Já vaçent.e em

outrOS países, mas ainda distante dos padrões do par-Lamenüara.smo elas

sico, tal como é ho je praticado em países como a Grã-Bretanha, a Ale

manha, o Japão, o Canadá, a 1.ustrálJ.a e os países nôrôaccs ,

A proposta fundamento 1 contida nesta emenda, em vez de dJ.vJ.

dir os poderes do zxecueaco f~ntre dois titulares dJ.ferentes, ~
~ as funções c.Lâes a oas ]0 EXecutivo entre os três Poderes, ~-

tativa e quase 1.gualJ.tariamE 'rt.e , .

Suas Lanhas fundame t tais são as seguintes, comparativamente

com o pzo jeto proposto:

1 - é mantida a una ade do Poder Executivo, n~J.gura do sPlt'e

sidente da Repú.qlica, Chefe de Estado e Chefe de Govfrno):
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açuajmence reduziu o número de sessões, agrupando os dispositivos se

gundo sua relação de pertJ.nência com os respectivos títulos.

MU1tas das inovações aqui contidas s~o apenas o ajustamento

do modelo pr-asLdencaeLí.e ta a seu padrão clássico, eâ.Lnu.nando-cse as

aberrações que o deturparam durante quase cem anos de vigência no Br,!!

sil .. A prévJ.a aprova cão do Senado para nomeação de Min~stros de Esta

do, or exem lo e seria a ri or, uma raxe do sistema arlamentar

está prevista na const1tuição presJ.dencialista dos Estados Unidos e

faz parte da prétnca da política daquele Pais. FoJ.S, aj.aãa , Hamilton

quem a Justificou, não apenas para nomeação, como tamb" ra exoner,ê

ão no número 1 de seu "O F deralista" uando escr eu "Já f 01
sancionado que uma das vantagens esperadas da cooperação do Senado,

no caso das nomeações, eeri.a contribuir para o equilíbrio da adminis

tração. A aprovação de~te órgâo é indispensável, t.errto para nomear,

quanto para exonerar.. Assim, a mudança do primeiro magistrado não pr.!:!

vccexaa , no conjunto dos cargos çovernamentiaas , uma 'revoLueâd tão

grande como seria de esperar, se ele fosse o únaco responsável pelas

nomeaçôee , Sempre que um func10nário tiver dado prova de competência

no exercício do seu cargo, o novo Presidente ficaria constrangido de

tentar substitui-lo por outra pessoa do~ seu agrado, temendo urna rea

ção do Senado, frustrando a tentativa e ooaea.onando certo descrédito

ao Pz'e aa.dentie , Os que estJ.verem em ~ndJ.ções de avaliar a J.mportància

de uma admí.m.ata-acâo uniforme, por certo aprovarão um q.isposit~vo que

subordina a pemanência do funcionár~o público à aprovação ou desapr~

vacâo do órgão que, em razão da maior e s'tiabz.La.dade de sua composição,

seria, provavelmente, menos sujeabc à inconstância do que qualquer o,!!

tro setor do uoverno'",

Outras eubseencaaas alterações no corpo de atribuições do Con

gres~o e do Supremo reforçam, s1gnJ.ficauJvamente, o princípio de equ!

líbrio entre diferentes Poderes do Estadp, atenuando - se não elJ.mJ.

nando de vez - a anconeeeeãvoj, hz.pez-tixc :ia do zxecueavo , que tem JU,!!.

tJ.ficado, até agora, as tentatJ.vas de dmakantiaçâo do PazLamentiaz'asmo

no PaIs. Se há ôe sequí.Lfbz aos entre os r adere s , o essencial é reequi

librá-los em funções/ dd.r-ea't.oa e prerro' at.avas , e não'dJ.vidir ou en

fraquecer um deles, para que, dessa da,v são e conseqUente enfraquec!

menta, os outros possam resultar maa s f rtes. Como, com pzopru.edade ,

Já tem sido af+rmado por ~número~ jorna .istas da re~ade brasileira,

o ~grande desafio institucional do Brasil não é enfraquecer -o Executi-r'

vo, mas, ao contrário, .fortalecer o Leg~slativo e o Ju[U.ciário,. .

2 -:- O 'P.residente e .seus substitutos são -eãe í eos pelo siste

ma maJoritário, em dois turnos, tal como prevê o proJeto;

3 - Os Ministros de Estado serão de livre escolha do px;:eside,!!

te da República, perante o qual serão responsáveis, mas Sua nomeação

depende do assentimento prévio do Senado, podendo ser removidos de
seus cargos, a través de manifestação da ma~orl.a da Câmara;

4 - Os Ministros do STF, dos Tribunais Superiores, o PrOCura

dor Geral da República, os Ministros do Tribunal de Contas, serão es

colhidos pelo Presl.dente, mas dependem, para a sua nomeação de prévio

assentimento do Senado, o mesmo ocorrendo com todos os dirigentes de

instituições f a.nance Lr aa ofJ..cíaJ..PI :mais aqueles que a lei or-dd.nâz-a a

indicar;

5 - Os ocupantes dos cargos em comissão da admim.stração dir!:,

ta e ind~reta do Executivo, desde que sobre os mesmos recaia suepea.t.a

de conduta incompatIvel com os seus cargos ou funções, apurada por

CPI, de quaLquer das Casas do Congresso, poderão ser afastados de

seus cargos, desde que a aaam o decida a maa.oz-La de qualquer das duas

Casas;

6 _ Os pro j eboa Julgados Lnocnetiãbucaonaãa , no todo ou em paE.

te, pelo Presidente da Repúbl~ca, não poderão ser mais vetados sob

esse argumento, pelo Presidente da República, sendo, em face dessa l~

gislação, submetidos ao STF, que os apreciará e dará sua ôeea sâo fi

nal, definitiva e irrecorrível, no prazo de 30 da.as r

7 _ os proJetos vetados pelo Pres~dente,. sob alegação de se

rem contrârios ao interesse naci.onak , não dependerão maa.s de dois te,;:

ços do Congresso, mas, sim, da maaorxa absoluta de seus rr: para

que o veto seJ a ,derrubado;

8 - Tanto o Presidente da República, quanto a maioria das

duas Casas do Congresso, poderão:

8.1 - prorrogar as sessões leg~slativas ordinárias do Congre;!
50, OU

8.2 - convocá-lo, extraordinariamente, no intervalo das sea-.

sões;

9 - A refoma constitucional é simpl~ficada, de adobzando-cae o

seu processâo de xevasâc em:

9.1 - emendas conat.acucaone.í.s , que ampã aquem em mod~f~car a

substância de texto, e que dependem, para aprovação, dos dois terços

das duas Casas numa mesma sessão_l~slativa,'e, o da maaorae absoluta,

em duas Sessões legislat1vas subseqt1entes, e,

9.2 _ revisões const Lt.ucxcnaa.s, através de Je.í.ec oonsta.eucao

nais que visem apenas mudar formas, asro ê , a redação de quaa equex

dispositivos, exceto os relativos aos dire~tos e garant1as e à organ~

aaeão dos poderes, que só poderão ser alterados através de emendas;

10 - O LeqJ.slat~vo passa a poder sustar qualguer ato do Exe

cutivo que exceda o seu poder de regulamentação das leis;

11 - O Conselho da Repúb11( a e o Conselho de Defesa Nacional

são substituídos pelo Conselho de l.stado, composto de o a.tio membros

(Presidente da Câmara, do Senado, do STE, do par-t.ado maJoritário no

Congresso Nacion~l e do meaor part lodo de oposição representado no Co!!.

gresso Nacional, além de três meml cos de La.vz-e escolha do Pzes fderice},

que passa a opinar sobre o estado de sitio, o estado de emergência,. a

Lnt.ervencão federal e a nomeação os mag~strados e dir igentes de 1ns-

t.Leuaeôe s financeiras; ./I
12 - Afõ comissões permaner tes da Cãmara, no/âmb).to de sua com

pe,:t.ência, passam, com o poder de CPIs, a exercer o controle e a f1SC,!

lização dos atos do Executivo, em relação às suas compecênci.as reg1

mentais;

13 - Os MinistJ:los de Estado e quaisquer, agentes do Executivo,

sob pena de incorrerem em crime de responsabilidade, são obrigados a
comparecer a qualquer das Casas do Congresso, ou às corm.aeões que os

convocar, para prestar esclarec~mentos, no prazo de 30 dias;

14 - QUalquer congressista passa a ter o dJ.reito de antierpe-,

lar qualquer agente do Bxecutn.vc que terã, sob pena de instauração aE.

uomâtace de processo por exame de r-eeponaaba.Laõade , o prazo de 30

dias para fornecer os esclarec1mentos so.l i.ca.t.ados ,

Com tais rnod~ficações, os 57 "az-t aços constantes do capítulo

I, 11 e II1, do Titulo IV, do proj e to , se reduzem a apenas 40, contra>

dos em dca.s capítulos, no mesmo título. F01 Ee.i.tia uma razoável redu

ção das df.spos.i.çôes relativas a esses capítulos, com o. fim de tornar

a proposta maa.e sintét.1ca e de maa e fác~l consulta, na medida em que

ASSINATURAS

01- Marco Maciel

02- José Moura

03- Jarbas Passarinho

04- Virgílio Távora

05- Joaquim Francisco

06- G21son Machado (em apoiamento)

07- Geovan1 Borges

08- Fernando Bezerra Coelho

09- Nelson Sabrâ

10- câssio Cunha Lima

11- Rosa Prata

12- Luis Roberto Ponte

13- Paes Landam

14- mua aí.o ~ezerra (em apoaamentio)

15- Ruy Bacelar (em apoa.amenbo )

16- Christóvam cmexadí.a

17- Iberê secrea.re

18- Jalles Fontoura (em apoiamento)

19- Osmir Lima (em apoiamento)

20- Pedro Canedo

21- Stélio Dias

22- José Agnpino

23-gunice Michiles

24- Chagas Duarte

25- Eraldo Trindade

26- José da conceaçâc

27- Jofran freJat

28- Carlos Alberto Caõ

29- nasa s Canuto

30- Dál ton Canabrava

31- Osvaldo Coelho

32..- José 'reaxaí.re ,

33- José Santana de Vasconcellos

34- Arna.ldo FarJ.a de sã
35- Saulo Queiroz

36- Lúcio Alcãntara
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JUSTIFICATIVA:

§ 52 - Concluídos os trabalhos a que se destina
ou entregues os processos ao Supremo Tribunal Federal, fica ex
tinta a Comissão.Constituinte JOSE CARLOS VASCONCELLOS

tJ PLENARIO

EMENDA

r:T-------- PLtIlA"lrJ/COllISsiO/lulcaMIISÃI:l ---,

r.T------------- tt:XTOIJUITI'ICAÇÃO-- '"

"".."

~PAIITIOO~

MOB
'LItIIAI\IO/ÇO"'ISSÃO/IIllÇOllI1S10 ---,) rç;AT~;r;J

Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo 14,

das üi sposrçães Transitórias, do Projeto de Constituição (A) da

Comissão de Sistematização:

É preciso que o espírito de brasilidade sobrepE.
nha-se ao regional, fortalecendo a unidade nacional.

As pendências territoriais entre E.stados, que
permanecem sem solução desde a promulgação da primeira Consti tu!

ção da República, em 1821, têm acirrado os sentimentos provincia

nos, criando áreas de atrito entre os Estados - podendo até pro
duzir conflitos - e estimulando a criação de um sentimento de d~

sagregação nacional.

Essas regiões têm recebido poucos investimentos
dos Estados a que se encontram ligadas, pelo receio de que t a

área venha a ser incorporada a outra unidade da Federação e vir
a perder-se o Inves t rmerrto realizado.

Urge, portanto, acabar com esses conflitos po
t encãa í s , eliminar os 6bices ao desenvolvimento dessas regiões '

e resolver definitivamente as pendências dos territórios conte,!
tadós.

f:J PLENARIO

EMENDA .2P014~ª-,-1~ -,
Constituinte JOSE CARLOS VASCONCELLOS

Dê-se ao § 62 do Art. 44 a seguinte redação:

Em todos os Países desenvolvidas a relação eI!
tre o menor e o maior salário ~ da função pública, não excede de
cez lveaes , No Brasil temos. o absurdo de ter uma relação de maas
de cem vezes, entre o maf or e o menor salário, pago pela admi-'

nistração pública
Acresce, que cabe ao Estado dar o exemplo de

JustIça social. AssiJ!lJ estamos colocando este dl spos í.t.avo para
que, a médio prazo, essa condição possa se realizar.

JUSTIFICATIVA:

Emenda modificabva ao parágrafo-62 do Art. 44

do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.

§ 69 - A relação de valores entre a maior e a
menor remuneração da adnurüs t ração pública, direta e indireta,

será fi;ada quadrienalmente em Lei , até atingir, no prazo de
20 anos, uma diferença não superior a 20 vezes entre elas, obse.!,
vadas como limites máximos e no âmtnt,o das respectivcs poderes,
05 valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer
ti tulo, por membros do Congresso Nacrcna.l , Ministros do Supremo
Tribunal Federal e Ministros de Estado e seus correspondentes I

nos Estadas e Municípios.

Art 44 ----------------------------------------------

r.T U.XTQ(JUnl'te.~io _,

EMENDA 2P014~1_-2 -,
(l Constitutnt.e JOSE CARLOS VASCONCEllOS
r:T PI.UAI\IO/COlllISSÃo/susCOlllISSÃO -,

Art. 14 - O cumprimento do disposto no artigo 194, § 52,
será feito de forma progressiva no prazo de até dez anos, distr!

buindo-se entre as regiões macroeconômicas de forma proporcional
à população.

JUSTIFICATIVA:
= TEXfO/JUSTIFIÇA1jÃO -,

Inclua-se nas DISposições Transitórias o segui.!!
te artigo:

Art. - cr i ada uma Comissão destinada a, mediante sco!.

do, arbitramento ou plebiscito, solucionar as pendênci~s ter ri t,2,
r Laf s e de demarcação de fronteiras entre as unidades da Federa
ção que lhe forem apresentadas.

§ lº - A Comissão será const i turoa por cinco

membros indicados pelo Congresso Nacional e cinco membros Indica

dos pelo Poder Executivo e instalar-se-á no prazo máxmo de 90
(noventa) da as após a pubLicação desta Consti tuição.

§ 2º - Os processos' de pendências serão apresen
tados no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a instalação da
conu s s ão ,

O subscritor dessa emenda tem se empenhado na
regionalIzação do orçamento federal, de modo a evitar as difere!!.
ças regionais, desde 1979, quando apresentou o primeiro projeto
sobre o assunto. O Projeto da Comissão de Sistematização estabe

lece a regionalização no seu artigo 194, § 52. Entretanto, o art .
14 das Disposições Transitórias determina que só se fará o que
estabelece o artigo 194, § 52 quando houver o aumento real da

despesa de custeio e lnvestimento.

Com a reforma tributária proposta na Constitui
ção, realizar-se-á uma forte transferência de recursos da União

para os Estados e Municípios, O que poderá impedir O crescimento
real da despesa da União. Acresce que os Estados mais desenvolvi

dos irão receber parcela expressi va dessas transferências, coopensa!!.

do o possivel prejuizo que possa advir com a regionalização orÇ:!!
merit ãraa ,

§ 3º - Terá a Comissão O prazo máximo de

(dOIS) anos a contar do recebimento dos processos para concluir
seus trabalhos.

Assim, não se justifica a manutenção da exigên
cia do aumento real da despesa para concretizar o que estabelece
o § 52, do artigo 194 do Projeto de Constituição.

§ 4º - Findo o prazo estabelecido no parágrafo I

ant.er i or sem que a Comissão solucione as pendências apresentadas,
os processos serão remetidos de imediato ao Supremo Tribunal Fe
deral, que deverá julgá-los no prazo máximo de 2 (do í s I" Pl1 n5.
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EMENDA MODIFICATIVA

r-r TEXTO/JU'TIFICAÇÃO ---,

concerne a assistência à saúde , não há portanto porque enfatizar '
que a ação da iniciativa privada , na quase totalidade dos casos
será de natureza supletiva.

A natureza do contrato a ser celebrado entre os agentes do p,2,
der público e a empresa privada, deverá ser objeto, em cada caso
das condições objeti vas que nortearão a conveniência de sua cele _

bração e, assim, não poderá SUJeitar-se à rigidez de uma regra
constitucional definidora do tipo de contrato.

Não é de menos relevância assinalar que a assistência saúde
tem por objetivo o pacaente , sendo portanto incoveniente fixar ante

cipadamente qu"í iRstitui'Çlrns meIhormerrte servera esse objetivo. 

Com tais fundamentos apresentamos a presente Emenda que

mantendo no fundamental, o espírito do projeto, retira dele

preconcei tos , prejuízos , prevenções.

~P"lTlllO~• PMD8

"Art . 6º § 35 ,

Nenhum bras i Jeâr o será ext.r ada tado , salvo o

natura l Izado , em caso de crl~...:.omU~c..!l:..atlc~

do antes da naturalização e nO"Vé~v!1iíento I

internacional no crime organizado ou tráfico

lIlC1tO de drogas enturpecentes , na forma da
lei 11 •

Dê-se ao § 35 do art. 6º a segu~nte redação

PU""-"IO/COlll'.io/IU1lCO.lllllJlio--- ,

EMENDA 2P014ª~-=-9~ ---,
tJ VIRGILDASID DE SENNA

o animo do const i tuinte é assegurar aos tir as i Leãros que eles
não serão ext.r ao i t ados para responder , no exter ror e segundo

legislação di ferente da nossa ;

t odavi e , para enfrentar as facilidades decorrentes do r ãp i.oo

deslocamento de pessoas que caracteriza a vida moderna, as facilid,!
des o rer-ec rcas por nosso país à naturaj aaaçãc e a crescente onda
a nível internacional , do cr í.me organizado ( máfia, contrabando ,
rapto e comércio de crianças , lenocínio, terrorismo etc)do qual o
tráfico ilícito de drogas é , apenas uma forma,deve a sociedade aE..
mar-s.:. de condiç~es que permite aatorãzar a extradição de naturalizados I

envolvidos internacionalmente, nesse tipo de at iví dace , - crime

-crqaru zado - mant Ido o cpntrôle jud~iciário sobre a extradiç~

Dê-se ao § ao do Art. 44 a seguinte redação

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICAÇAo

PLr;NA~lo/tOlllSsão/SUItOIl'IS.io _.,

11 Art.44 § 8º t

A lei assegurará aos servidores públicas isonomia
salarial , vedada qualquer di ferença de vencimen

tos entre cargos e empregos iguals ou assemelha:1os
do mesmo Poder ou entre servidores , dos Poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas
as vantagens de caráter individual e as relativas
à natureza ou o local de trabalho."

r-r 1IEXTO/~US11'lt"'ção----------------,

EMENDA 2P014"!l---=-1=--- --.tJ VIRGILDASIO DE SENNA

ICAÇADJUS T I

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 1lO! do art. 234 a seçurnte redação

JUSTIFICAÇAO

É poe demais conhecido o desestímulo que as distorções remun~

rat6rias , provoca entre trabalhadores, seja na empresa prlv~

da ou no serviço público.

Assim , e para evitar t a i s distorções o principio de isonomia
salarial é um dos objet.lvos mais perseguidos nas sociedades mE.
dernas que busca encontrar o caminho para flxar , deveres
responsabilidades no exercício das atividades de trabalho

por essa via pe rau tir a identi ficação de tarefas iguais, ou
assemelhadas, mandatárias de ig~l remuneração.

Com esse ob j e t ãvo o Congresso Na;ional aprovou (novembro de 1952)

o Estatuto dos Funcionános Civis da União determinando que o Poder Execut.l vo
lhe remetesse , no prazo máximo de 2 anos a Plano de Classi fi cação

de Cargos , Que foi convertido em Lei em 1960.

Passados alguns anos as distorções provocadas pelo poder de pre!
são dos segmentos mais organizados de algumas categorias de sarvadores , provE.
cara hiatos tão grandes na escala de remuneração , que o Executl vo I

sent iu-se na obrigação de remeter ao Congresso , novo Plano de Reclao!
s a f'Lcaçãc de Cargos, Plano esse que veio a implantar-se em 1975.

Decorridos pouco raaas de 10 anos o quadro é tal, que o Mlnistro

Alolsio Alves outra co i sa não tem feito, na Chefia do Ministério da
Admlnistração que trabalhar em Novo Plano de Classificação.

Para citarmos apenas 2 exemplos :

No Ministério da Educação os professores de Universidades ou
Escolas Autarquisadas , 11gadas a Fundações percebem s aj.ãr ao s 3 v~

zes maror es que professores do mesmo n,ivel, com a mesma formação
carga horá,!'j.o , lotados no 'Min~stério ~ da Educaçã? e pastos à disp.2

siçaã dessas Escolas e Universidades.

F~"'"T'DO~• PMD8

Como agente pr Inc rpa I e r esponsáve l maior pelas ações de saúde

ao estado caberá_ sempre ,estamos certos, o papel pr mc í.pa l no que

11 Art. 234,

§ 1º - A ass rst.ênc í a à saúde é Livre à im'ciativa

privada que poderá participar do sistema una f'Lcado
de saúde na forma da lei. 11" _ 1

tlipq,l.J>"1S ; =>
P€

'~"'H1

EMENDA 2P0144º-=-2~ ---,
tJ VIRGILDASIO DE SENNA

= T[lTO/~u'1If'C"'Ç;;O-------------__,

=__;- ·~LIE/IIAIIIIl/COIi'Slio/IUlCbül"io-'-....:....------,



0532

No ãmbi to da fiscalização e ex l qmdo dos seus agentes escolarid,!

de de nível superior ocorre o seguinte :

Art. 67 - Os Deputados e Senadores não poderão. de~

de a posse:
ATIVIDADE MINISTÉRIO REl'!JNERAÇAD I'ENSAL

(ATUAL)

Fiscal do lAPAS Mio. da Previdência Cz$ 122.623

Fiscal do IAA Mio.lnd. e conérc ro Cz$ 66.251

Fiscal da Receita
Federal Mio.da Fazenda Cz$ 154.296

Fiscal da SUNAB Mio.da Agricultura Cz$ 63.426

r i scat do Trabalho Min. do Trabalho Cz$ 70.665

I - Como pessoa física ou na condição de s6cio de

empresa comercial, negociar com pessoa de di

reito público, autarquia, empresa pública, so

ciedade ~de economia mista ou empresa concess.íg

nária de servIço público;

Vê-se 7 por t a i s exemplos , como à falta de clara de t'aní.ção

00 pr anc íp ro de asonomí a salarial crescentes distorções induzem t

ao caos administrativo em que estamos mergulhados.

É com fundamento na necessidade de explicitação do princí

pio que poderá abrigar o d í r ea t o de cada um dos serv i dor es que a

presente Emenda apresentada.

11 - Patrocinar causa em que seja interessada qual

quer das entidades a que se refere o inciso I;

111 _ ser proprietários, controladores ou diretores'

de empresa que goze de favor decorrente de co!!.

trato com pessoa jurídica de direito público;

IV - ser titulares de mais de um cargo ou mandato •

eletivo federal, estadual ou municipaL.

JUSTIFICATIVA

2P0144~·--,,-5~ ----,
CONSTITUINTE ERALDO TRINDADE

Como, então, ser admissível as restrições previs-

tinção de qualquer natureza perante a lei, bem como a garantia •

de emprego e o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profis

são.

o parlamentar, como todo cidadão, não pode ser ex

cluído dos direitos e garantias que a Canstitiução assegura.

Não se concebe, em uma Constituição democrática,

qualquer impedimento ao trabalho assim como restrições, aos cid.§!

dãos , no que se refere às relações de emprego ..

O próprio projeto, nos artigos 62 e 72, em vários

parágrafos, garante ao cidadão brasileiro a igualdade, sem dis-

A ninguém é licito proibir o trabalho de quem quer

que seja. Ou proibe-se o de todos ou o de nenhum.

tas no próprio projeto, em flagrante contradição com os princí

pios de igualdade, f'unda'nerrtaâ em ura regime democrático?

Estas, entre outras, as razões que nos Levan a pro

por a emenda em apreço ..

= TEXTO/~U5TIFICAÇÃO-- ____,

EMENDA
I:

t?Pi017ããJ .

Aos Estados e Municipios compete a manutenção do ens!

no de 19 fi 29 graus, o que por sí só implica em despesas vultuo 

sas , À União, t radí c rcna Iment e , tem cabido à manutenção do ensino

superior haja visto o advento das Universidades Federais. tiaante

da escassez de vagas o poder público estadual e até fnac aa t Iva

pr avada , foram obrigados a suprlrem essa demanda criando Universi
dades à custa de um sacrIf i c í o muito grand_e. Hoje a situação é
mUIto grave. Tem Estado, e o Paraná é o melhor exemplo, que ofe

rece e mantém com recursos próprios, 40.000 vagas no ensino supe

rior. Dessas, boa parte é oIiunda de outras estados principalmen_

te, em razão da gratul.dade do ensino hoje ex i s t ent e . Daí ser de

extrema j us t aç a que o Governo Federal assuma pelo menos a metade
(50%) das despesas com a manutenção do ensino superior nas escola

públlcas estaduais. Com isso os Estados poderão daspensar melhore

atenções aos ens incs pr rmãr Ic e secundário que se constituem na

grande base da educação {fi nosso País. O Paraná, atualmente, con
some quase 8% da sua receita com ensino superior.

Inclua-se no art. 244 do Projeto de Consti tua ção o seguinte par~

grafo, remunerando-se os demais:
§ - Compete a União a resposabilidade r í nance i ra de 50% (cin

quenta por cento) das despesas com a manutenção do ensino

superior nas escolas públicas estaduais.
JUSTIFICATIVA,

PL!N.lIl!O/c:QlolISSÂ!l/1l0IleOIol,sIlÂO --,

EMENDA 2POl44.:~-9fl Oeputado JOSÉ TAVARES '--"=-------------,

r;,- UX10NUSTlfICAl;ÃO _

"n.§ 2~- O mandato do Governador, Deputados federais e
Deputa:Jos Es.tadu~is será de dois anos e o dos Senadores obedecerá ao

Oê-se a seguinte redação e numeração aos parágrafos do

Art. 62, das Disposições Gerais e Transitórias, que transforma em

Estados Federados os Territ6rios Federais de Amapá e Roraima:

f1§ lQ- Os Governadores, os Deputados Estaduais, os D!,

putados Federais e os Senadores serão eleitos em 15 de novembro de
1988. A instalação dos Estados' se dará com a posse dos Governadores
eleitos.

2P0144:~~-7~ -----, ~ F!F~iAQ

ror--....------'l
ÓJ9/ 121B7 J

13 O ç.~

Constituinte ERALDD TRINDAOE

Modnfica o art.67 do projeto aprovado pela Comissão de Sistemati

zação, alterando o inciso I, suprImí.ndo o 11 e modificando o IV

que, :renumerados, passan a ter a seguinte redação:

EMENOA MOOIFICATIVA

EMENDA
l:
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seguinte critério: o menos votado será de dois anos e os dois mais
votados será de seis anos.

DJ.strJ. to Federal e dos nundcIpaos , notadamente por const i tU1r

atividad-e primordial no aa s t ema de desenvolvimento urbano.

"§ 3Q- OS encargos referentes a despesas com pessoal

inativo e a dívida dos governos dos TerritórIos Federais do Amapá e
Roraima, inclusive da administração indireta, à ]jata da instalação
dos novos Estados, silo de responsabilidade da União Federal.

HOJe, os transportes urbanos Já exigem regime

jurídico, tanto os metropolitanos como so mun Lca.paa.s de qual-

quer natureza, qexa.doa diretamente ou mediante concessão ou

promissão.

-s 40- Aplicam-se à criaçilo e instalaçilo dos Estados do
A.apá e Roraima, as mesmas normas legais e os mesmos critérios segui
dos na criaçilo do Estado de Rondônia.

CONSTITUINTE ERALDD TRINDADE

o sistema nacional de transportes urbanos com

preende o con juntio dos sistemas metropolitanos e sistemas mu

nicipais nas demais áreas urbanas, vinculados à execução das

polít1cas nacionais dos transportes e do desenvolvimento urba

no.

Destarte, a medida proposta inclui, Juntamente

com a melhorJ.a das cond1ções habitacionaJ.s e de 'saneamento e a
implantação de programas de construção de moxada.ae consubs

tanciadas no item IX do art. 25, a melhoria do t.ranspo~te ur

bano, sem o qual a população urbana não pode deeãccer--ee oonve

nientemente, no exercício de suas atLvadades , de seus afazere;

e de seus interesses, no cotidiano onde se elabora o progres
so do País.

Q'AIITlbD;-]
PFL/AP

2POl44.:2·---,,-3~ ~

r.-r-------- '.Lr:H""10'CO.. I".io/IUIlCOIlilIS• .iO-- ~

PLENARIO

EMENDA
l:

=:;2s
USIM"'TlIU

r'--------·-----CClMSTlTlIIMTE

EMENDA MODIFICATIVA

ART.26 DO TtTUlO IX 00 SUBSTITUTIVO DA COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO

Dê-se ao art. 26 do Título IX (Ato das Disposições Constitucionais
Gerais e Transitórias) do Substitutivo, a seguinte redaçilo:

Art.. 26 - O Poder Público fará, no prazo de cinco anos a

partir da promulgação desta constituição, a demarcação das terras'
ocupadas pelos lndlos, ainda não demarcadas.

EMENDA. 2P01447-0r Constituinte ~;GAS-':::.NE-TO---------~

PL1!I!...RICl/colllSsiCl/lUBCOIIlSSÃO---- _

PlENAAIO

JUSTIFICACJlO
r.-r-------------TUTO/JUSTlfIC_ÇÃO------ -,

o texto proposto retoma a idéia do então art ..31 do Título •
IX do 22 substitutivo do Relator, de que era parte essencial a re~

salva das terras indígenas jã deraaucadas , emprestando-lhe a reda
çilo do. ar t , 65 da Lei nº 6.001, de 19 de DEZ 1973 (Estatuto do In
dio) •

Anote-se que a modificação entre o texto do 2º Substitutivo
e o substitutivo apr-ovado não foi fruto de emenda votada pela Co
missão de sistematização, pois não havia, nem houve, destaque ou
preferência de destaque requeridos sobre o art.37. A alteração
constante do texto do subStitutivo aprovado, portanto, foi realiz.!!,
da a titulo de emenda de redação.

Todavia, a modificação havida alterou radicalmente a inten
ção origi!,al do texto, que reproduzia dispositivo do anteprojeto '
da comissão da Ordem social, e inclusive permIte interpretação que
limite seu alcance apenas aos processos de demarcação em anda1l1enta,
o que não pode aceitar. A emenda resgata aquele sentido original.

Emenda ao Projeto de Constí.tuação

Suprima-se a parte final "e ainda. q.sanckl houver perigo de se COOStJJl.3r a

violência, antes llJe ootro juiz ou tribl.nal possa corilecer do pedido", da alínea
lli" do inciso I do art. 126.

JUSTIFICATIVA

A alternabva cuja supressão se propõe presta-se à escolha, mesmo sem razão

plausivel, pela parte interessada, da instância do Supremo Tribunal, em detnrnento
da competência do Juiz natur-al. que, dada a proxuníoade dos fatos, reúne, presuar

velmente, melhores condições de exercício da prestação Jurisdicional.

""?tic;A=-
ASSllUoTUJIA

Constituinte CHAGAS NETO

rrr-------------TElCTO/JUSTI'lC...çio ---,

EMENDA
l:J

2POl44,9'---"·10-"-- ~

,.,.,- P~EN...R10/CONISdo/llUbcOllllls.iO ~

PLENARIO

Dê-se ao item IX do art. 25 a redação seguinte:
,.,.,- TEXTO/JUSTII'IC ...çio------ ----.,

11 IX - Promover programas de construção de

mcxeda.es , bem como promover a meLhor-a.a das con

dições habitacionais, de Saneamento e de trans

porte urbano da pcpuLaçâov ,

JUSTIFICAÇXO

é 1ndiscutivelmente importante ~ncluir o "tran.§.

porte urbano 11 na competência comum da União, dos Estados, de

Emenda ao Projeto de Const.rtuí.çãu

Inclua-se, em sequência à atual alínea "J" do mcrso I do arte 126, a s!
guinte:

11 ••• ) As causas processadas perante quaisquer Juízos ou trabuoaís, cuja
evocação oererar I a pedido do Procurador Geral da República, quan
do ocorrer Imediato perigo de grave lesão s ordem, à saúde I do se9!:!.

rança Ou às finanças públ rcas I para que se suspendam os efeitos da
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JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

a) o regime presidencial de governo nos termos da
Constiturção de 1946;

b) com eleições presidenciais a 3 de outubro de 1989,
a posse dos eleitos a 31 de Janeiro de 1990;

c) atribuindo- se ao Presidente e Vice- Presidente da
República mandato de cinco anos;

d) eleitos por sufrágio universal, direto e secreto;
e) implicando a eleição do Presidente na do Vice- Pr!

sidente com ele registrado;

f) Marcando nova elelção dentro de trinta dias da pr~

clamaçllo do resultado da primeira, no caso de nenhum dos
candidatos alcançar a maioria absoluta;

g) concorrendo ao segundo escrutínio somente os dois
candidatos mais votados na primeiro, sendo considerado ~

leito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos;

JUS T I F I C A ç A O

A ninguem é dado desconhecer que o povo brasile,!
ro em suas mais autênticas aspirações se identifica, plen!
mente, com o regime presidencial de governo, evldentemente
sem os excessos do chamado presidencialismo imperial, impo!
to pela Carta de 67 , e sim consoante os ditames da Consti

tuiçgo democrática de 1946.
E o que faz a presente emenda que, por outro

lado, fiel à tradiçDo inaugurada a partir de 1930, fixa no
dia da Revoluç'ã,o popular daquele ano, a data das eleições
presidenciais e uniformiza os mandatos do Presidente da R~

pública atual e de seus sucessores.

pr-}'AlITI00=:J• PMOB
2POl44~;.....::-6",- ---,

MILTON REIS

decísão proferida e para que o conhecimento integral da lide lhes
seja devolvido".

SUprimir, em conseqÜência, a alínea "g" do inciso I do art. 129.

Modifica a redação do "Caput" do art.2H ~o Proj!
to de ccnst í tuíçac (A).

rrr-------------,.'lI1't>/~\l$lI'ltJ.Çll)-------------,

EMENDA
tJ

r

Art. 2H - As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem sistema públl
co único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes

.------- eOIlITITllIIITE _

r
ASSINATURAS

I) Comando administrativo único em cada nível de governo;

11) Atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventl vas;

111 )Descentralizaçgo político-administrativa;

IV) ParticipaçDo da comunidade.

01 - Milton Reis
02 - Paulo M1ncarone
03 - Paulo Zarzur
04 - Jose Carlos Martinez
05 - Levy Dias

06 - Aloysio Teixeira
07 - José Elias Moreira

08 - Paes Landim
09 - Jorge Leite
10 - Vivaldo Barbosa

JÚSTIFICATIVA

= 'I'EXTOIJUSTI'ICAl;ÃO------- -,

Adote- se no PROJETO DA CONSTITUIÇAD (Cabral 3) da Comi!

são de Sistematizaçgo, mediante adantação de seu Utulo.

IV e das Disposições Transitórias:

~'.IITIOO~• PMDB-MG

a) o regime presidencial de governo nos termos da Const!

tuiçllo de 1946;

b) eleitos por sufrágio universal, direto e secreto;

c) implicando a eleiçDo do Presidente na do Vice- PFes,!

dente com ele registrado;

d) marcando nova eleição dentro de trinta-dias da procl!.

mação do resultado da primeira, no caso de nenhum dos

candidatos alcançar a maioria absolyta;

e) ccneorrenoo ao segundo escrwtínio somente os dois ca~

didatos mais votados no primeiro, sendo consid~rado ~

leito aquele que obtiver- a maioria dos votos' válidos.

fl PLENARIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENDA 2P01451-8
~~~~;;:;;:.,:.;~~~ui""iii;~.UTOIl--='------------'1f? CONSTITUINTE MILTON REIS

Essa medida desestimula os p:tofissionais na busca
de seu desenvolvimento e aperfeiçoamento técnico; bem como,
desestimula, também, a iniciativa privada voltada à área de
saúde, impedindo a modernizaçl1o das técnicas e equipamentos
tao necessários à evo lução e melhoria dos serviços prest,!
dos.

PLENARIO DA ÁSSÊM'êLEtA'·NAC1JÕN·~A""L-C-=0"N-=S-TI-=T-U-I""N"T::E:-'L---'

o que se busca uni ficar são Os recursos materiais,
humanas e financeiros dos diversos serviços públicos, através
do que se objetiva otimIzar o emprego de ta1s recursos.

NDo se justifica atrelar-se as ações e organiz!
çOes pertencentes ~ iniciativa privada a um sistema único P~

blico, medida discriminatória, pois que estatiza o setor.

rrr------A..d;;;o::;t::e:----;;s:;e-n;;;o;:-;P;;R;;:O;-J'ErO/~õ;tcgN::S:::T-=l=TU'"'I"'Ç::A::OO-;(::3,",)7'-;d7a""C;:"0:-m-;l's-s-=g""0--'

de Sistematizaçgo, mediante adaptação de seu Título IV e

das DisposiçOes Transitórias:
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",.... TEkTO/JUST
1fl CAC40

-,

JUS T I F I C A ç A O . O próprio Art. 250 afirma que: "o Estado dará proteção, a-
po i o e incentivo às ações de valorização, desenvolvimento ,ê, difu,
são 9l!. cultura. 11 E a Art. 251 ampara como Upatri~ôrÜo cul~u~al br~,

sileiro os bens... portadores de referêncla à identidade, à ação e

! memória dos dl ferentes grupos ~ classes forms':=lór_es da socaeoade

brasileira, incluídas ~ formas ~ expressão, ..Q.! modos .É!:. fazer' ~

de viver ... 11 E o parágrafo 12 do mesmo artigo afirma que "0 Poder

Pdblico promoverá ~ apoiará .Q. desenvolvim~nto s. .! proteçãà' .!!2. ~ :.
tr~mõnio cultural brasileiro. li O mesmo artigo no-~parágrafo_49 diz

que "0s danos e ameaças ao patrimõnlo cultural, serão punidas na

forma da lel. 11

Alem disso, há que se ccns rderar a "tlendência sectarista
estampada no parágrafo que dese jamos suprimir, quando diz quevo E,!
tado protegerá em sua integridade e desenvolvimento, as manaf'es t a-
çães ... das culturas de origem africana •.• 1I '

E público e notório que as chamadas manifestaç5~s'de ori~

gem africana, são, na maioria das vezes, manifestações ren.glosas
devidamente sacralizadas e estabelecidas em seus cul.tns , devoçõe;

e ritos sincréticos. '.
Deste moda, não fica bem ao ê~tado dar proteç.~o l>~spec:ial '."

a uma determinada religião ou formas de culto, _em defrimento dos_
outros segmentos religiosos, o que viria ferir o principio -áur~o da
liberdade religiosa já consagrada na tradição constituéional bra _
s í.Le.í r a , ";

A nlnguem é dado desconhecer que o povo br~

sileiro em suas mais autênticas aspirações se identi f,.!

C8, plenamente, com o regime presidencial de governo, evidentemente

sem os excessos do chamado presidencialismo imperial, i.!!!,

posto pela Carta de 67 t e sim consoante os di tames da

Constituição demccr ât.Lca de 1946

r.r----..,---- 'LEN"'''IO/CONI'SÃo/'UI~OMlnh- --,

[TIPLENARIO

r
EMENDA 2P014!2,?~·6~ ----,
[TI Constituinte NELSON AGUIAR

Dê-se ao Art. 136 do Projeto de Constituição a seçumte t.!:.
dação:

"Haverá pelo menos .um Tribunal Regional do Trabalho e.
cada Estado e no Distrito Federal, e a lei instituirá
as Juntas de Conciliação e Julgamento J podendo, nas c.Q.
marcas onde não forem instituídas, atribuir sua juri2.
dição aos Juízes de direito" 6

Em relação às culturas indígenas ,M também mencãcnada no {á _
ludido parágrafo üru co , é igualmente desneces~ár~a sua ~a"nutenção ~
ma vez que o assunto Já se encontra devidamente espec í t âcado na ~rL

268, quando dz z que IIcompete à' União proteger" os bens -e direitos o
rlginários dos indios, entre eles, "seus usos, costumes , lfnguas, 

crenças e tradiç~

.:JUSTIFICAÇllo

r.T ,-TUTO/~U$TIF'CA;ÃO-----------_-___,

~ SUPRESSIVA

s~pr~ma-se o Pa~ágrafo uní.co do Art. 250.

JUST FICATIVA

Nada mais falso do que afirmar que "todos são,'.
iguais nenervtc, a Leav ,

Tratando ps- desi.guais igualmente contribuímos

para a manutenção ou amo.li ação das des í qual.dades-,

Acrescente-se ao Artlgo 69 do Título 11, Capítulo I, o seguinte par!

grafo:
§- 11 A Lei pdd~rá considerar, assim como o Juiz na sua aplicação, d~

sigualdades tiiológicas, culturais ou econônucas , para proteção da mai

fraco" .

r.T n::wrO/JIJSTlflt4ÇÃO -,

EMENDA 2P014~4-=·2=---- ~
[!JCONSTITU.INTE Del Bosco Amaral

PLfNM'IO/CON'''ÃO/I.UaCoNlulo----------,

Visa a emenda a beneficiar os Estados com grande densidade
de empregados e empregadores, bem como aqueles Estados onde não existe

um Tribunal Regional do Trabalho, para melhor analisar as questões tr~

balhistas que lhe são afetas. Desta forma, daria mai or presteza nas d~

cisões a que competem pr orer i r , através da sua Justiça do Trabalho, sem
crIar maiores di~iculda~~s para aqueles que. 9u~~ re_c~amar seus direitos.

f1 PLENARIO

EMENDA 2P014~~~·4,--- ----,
P ANTONIO DE JESUS

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a necessidade de se estabelecer um texto
constitucional o mais auc a.rrto possível, proponho a supressão da r-e
f'er a.do parágrafo, considerando-se que B mat ér aa já está amplamente

definida ao longo do texto, senão vejamos:
Art. 25, Inciso V:"(E competência da União, Estados e Mu

nicípios) pr-cpcr caonar os mei os de acesso à cuttur a , 11

Art. 26, Inciso IX: "(Compéte à União, aos Estados e Dis
tri,!:o Federal, l~gislBr conccrrent ement e sobre): Educação, Cultura,

e!"sino e desporto. 11

Art. 37! Inciso IX: 11 (Compete aos Municlpios: )promover

proteção ~ patrimônio histórico-cul tural •.• "

A const I'tuí.ção vlgente (art. 153 § 1Q) assegura.

aos brslleiros,: e es t ranqe í rqs ~esidentes no País a 19u~ldade ~e t?dos
perante a Lei, sem da s t Inção, .de-sexo, raça J trabalho, credo rell"gioso
e çonví.ccõeã_~Él_íticas, mandéhâp" que "se j a pun~dõ. põ:t ~.-Le~ ~o '~preconcei:
to de raça.

- .1
';

Trata-se de enorme caso no progresso humanor ~~ d,!
do a partir-do século XVIII, cem à-RevoIução "Francesa A abolição de

.' 1 "prlvilégios~por -mo t ivos de nascimento, riqueza, de credo religioso ~u

político, cçns t.Ltud , realmente; .,form.idável passa no sentido de tornar
justas as relações soc í a i s , Precisa, no entanto, ser completado POtr

novos precé'itds; visando a apri"mcirar cada vez mais" ã aplicação do

princípio da 19ualdade e, p01S de Justiça.
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~ que a regra da igualdade entre todos os seres
humanos, em verdade desiguais biológica, cultural e economicamente,
pode por vezes criar distorções que não devem e não nodem subaí.s t í.r •

Alguma coisa já se fez nesse sentido. O Direito
do Trabalho, também chamado de Direito Social, por exemplo, volta-se

contra a igualdade legalmente reconhecida entre todos os homens f para
pressupor f ao contrário, exatamente a sua desigualdade cultural e ecE.
nômica, a tal ponto que aos empregados considera como hipossuficlen 

t es , Seja como for J é verdade que precisamos abrir osolhos para pas

desigualdades r como condição para estabelecimento de verdade i ra igual
dade na vida social. Para exemplificar, aponto que nas disputas pelas
poucas vagas existentes para a Universidade Pública, todos são trata

dos igualmente por força de Lei, o que é totalmente injusto, pois o
economicamente fraco não pode se preparar em cursinhos, trabalha er!
qunato estuda e certamente não desfrutou, na infância, dos cuidados

para igualdade, até b~ológica.

Por isso mesmo, a Constituição deve assegurar a

verdadeira igualdade, como parte da Justiça, é prec i so que a LEI MAIO

leve na devida consta as desigualdades de fato exist.entes entre os ho

mens. O grande brasileiro Rui Barbosa, aliás, sustentou Que a igualda
de, consiste em tratar desigualmente os seres desiguais, na medida qu

se desigualam.
Parece, pais, inteiramente justi ficável que a

nova const_ituição ~_~nsigne o dispositivo acima mencionado.

r

Art. - As ações e serviços públicos de saúde integram

uma rede regionalizada, hierarquizada. e descentralizada, organiza

da em sistema unificado na forma que a lei dispuser.

Parágrafo único - O sistema unificado público de saúde

será f a.naneLado com recursos orçamentários da União e da Segurida

de Social, de acordo com a lei.

Art. - A assistência à saúde é livre à iniciativa pr!

vada, de acordo com os preceitos éticos e técnicos estabelecidos em
le~.

Ax:t: .. : - As instituições pravadaa poderão parti-

cipar do sistema público unificado de saúde, mediânte contrato ou

convênio, tendo preferência para este fiIn as entidades filantrópi
cas e sem fins Lucxat.avoe

§ 19 - :e vedada a participação de empresas e capitais es

trangeiros no sistema público unificado de saúde, salvo nos casos pr

vistos em lei.

§ 29 - A lei disporá sobre remoção de órgãos, tecidos e
substãncias humanas para fins de transplante e pe~uisa, vedado todo
t~po de comercialização.

Art. - A lei regulamentará o sistema nacional único d

saúde, com as seguintes atribuições, além de outras que estabelecer.

I - Fiscalizar a produção e controlar a qualidade de me

dicamentos, equipamentos imunológicos, hemoderivados e outros insumos,
e dela participar;

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemia
lógJ.ca e cooperar com a saúde ocupacional;

EMENDA
!:J
r.r-------- 'Llll"1l10/COllISl,lio/~u"Cllllll"io----------,

r.r TElTO/~USTlflCAÇio-------------...,

III - orientar a formação e a utilização de recursos huma
nos e as ações de saneamento básico, na área de interesse imediato l

IV - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvime!!.
to cientIfico e tecnológico;

V - fiscalizar a produção e controlar a qualidade nutri
caonaj, dos alJ.mentos;

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EM,ENDADO ART. 207

Adite-se ao Art. 207 inciso com a seguinte re

_daç~o.

Art 207 - Inciso VII

viços públicos

dos.

A exploração dos serviços postais e dos se!.

de telecomunicaçEies r inclusive. transmissão de d,!

VI - estabelecer normas para o controle e fiscal~zar a u
tilização de tóxicos e inebriantesl

VII - colaborar para proteção do meio ambiente.

ARTIGO 207

r.r-------------1UTO/JUUlfICAÇio --,

te redação:

rr;;'AIl1100~
PFL-MG

Acrescente-se um parágraf'o ao art. 207 t com a seguin-

EMENDA 2P01457·7l!.J AUTllll_"- ---,

I CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

JUSTIFICATIVA

A emenda. proposta visa garantlr o "status" de

MONOPÚPLIO ESTATAL para o setor de telecomunicações (inclusive

transmissão de dados), por sua qualidade de setor de RELEVANTE

INTERESSE COLETIVO, por seu interesse para a SEGURANÇA NACIONAL

e por suas características técnico-operacionais - <econfimí cas de
SISTE.MA INTEGRADO, e assim proporcionar a consolidação de uma SQ
CIEDADE VERDAOEIRAMENTE PLURALISTA, OEMOCRÁTICA E SOBERANA, com

crescente REDUçllo DAS OESlGUALDADES REGIONAIS.

§ - A lei dã sc rp í t nar-à a dlstribuiçâo de derivados de

Petróleo e Álcool carburante, preservando-se ~allivre rnãcãetnvavccm

pr-Lor-i dede para as empresas eom maioria de capa tal nacional.

JUSTIFICAÇÃO

o petróleo vendido no Brasil, hoje com perto de 60%

produzido pela Petrobrás, c~s~a grande sacrii'ICi? ao povo braslle!

ro t não sendo justo que a venda e revenda no mercado interno não

receba pelo menos uma prioridade para empresas com maioria de cap.!

tal nacional.

p:ç"""'~PFL-MG

DA SAÚDE

_ A proteção à saúde é daxeato de todos e dever

,.". -'LlNA"IO/COlllssiOI.UICOilIUio-----------,

EMENDA 2P01456~.9,,-- ,
lI! CONSTITUINTE HUMBERTO SO~~;

r- n:XTO'JUSnfle~çio-------------,

r Art.

'do Estado.

I f:J PLENARIO



EMENDA 2P014~U;:....:J·5=--- _
l!J CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

p:r;iP.IIlTIDO~

PFL-MG
lE:.MENDA 2P01460-7
f-----~~~STITUINTE JAY~~~'PAI IARIN

pr--:"ARrIDO~

pIa

PLENARIO
r.r-------------TIEXTot~unl'lcAçio- _,

L -'-== ---'
= HXTo/~unl'lc ...çio-------------__,

Emenda aditiva

Dispositivo emendado: Art. 207 EMENOA SUBSTITUTIVA

Acrescente-se um § 29 ao art. 207, passando o atual pa
rágrafo único a § 19.

Substitua-se a r edação do § '2 do art 236 oela seguinte:_

"§ 29 - :t: vedado à União ceder ou conceder qualquer ti

po de participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazi _
das de petróleo ou gás natural, salvo em casos de reciprocidade, em

relação àqueles países onde entidades brasileiras exerçam ou venham
a exercer tais ativ,idades".

Art. 236

§ ,

nheiros estáveis.

- .
-Para fins orevidenciários, é recÍoroca a rel~ _

çãc de deoendência entre ~s conjuges e "comoa

JUS T I F I C A ç Â O
JUSTIFICATIVA

JAYME PALIARIN

2P014§J,_-5_- -----,
eonsti tuinte

Estabelecer uma relação recíoroca q.e_ deoe'1dência não

diminue nenhum dos dois e é o reconhecimento de uma situação real e

às vezes até, de ~~~ :e~l_i_~~~-.:t~~~~sa t , que ~_:.-umDr_é E~r~_ig;r~ _

Atualmente não há diferença na oarticioaçilo econõmrca e

social do homem e da mulher na sociedade familiar.

Plenário

Injusta a discriminação feita ao homem imoedindo-o de

usufruir, se necessário, dos benefícios orevidenciários a que tl!Tb di

reito - como a mulher os tem em situaçilo· iílêntica.

E o caso da assistência médica e da nensão oor morte a qu

atualmente o homem não faz juz Dela contribuição ê Fl 0V r oenc í a ~ocial

feita cela mulher.

EMENDA
tJ

rer Ttxro/JUSTI~ICAÇio-------------....,

pr;;"AIIT1DD~
PFL-MG

2P014~~.~·3~ ~
CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

OISPOSIÇOES TRANSITORIAS

Ficam anistiadas as dívidas contraídas em estabel!:,
cimentos bancários e entidades f~nánceiras pelas microempresas ,
assim como aos pequenos e médi.os produtores rurais situados nas

áreas da SUDENE, SUDAM e Vale do Jequitinhonha em Mlnas Gerais.

Inclua-se o -seguinte artigo:

Busca-se com a presente emenda estabelecer um sistema de
reciprocidade em relação aos chamados contratos de risco I visto que

a PETROBAASI corno sabemos, tem interesses da mesma natureza no ext!:

rior, não se justificando que a exploração de nossas jazidas petro
liferas sejam ObJeto de contrato sem uma necessária contrapartida.

Com essa medida, portanto, não se veda totalmente os co!!.

tratos de risco, mas se estabelece um sistema que nos parece Justo e
equânime.

F

PLENARIO
r."T ---,,- TIEXTONUSTI~IC.i.çiD' ,

EMENDA
l!J

§ , 2 - A classificaçilo de médios e pequenos produ
tores rurais far-se-á obedecendo-se os critérios do Manual de Cr!
dito Rural.

§ 22 - E vedada aos atuais Constituintes a conces

silo dos benefícios deste artigo'-

§ 32 - O benefício da presente anistia abrangerá ~

penas as microempresas e produtores que demonstrarem ou sobre
os quais fique demonstrada a i".'possibilidada do pagamento das di

vidas contraídas, por fatores supervenientes.

§ 42 - Os benefícios da anistia não se aplicam aus

tomadores que não tenham cumprido os objetivos a que se destina

rem os empréstimos.

§ 52 - A presente anistia aplicar-se-á aos débi 
tos contraídos até o dia 31 de dezembro de 1987.

EMENOA SUPRESSIVA

Inclua-se onde couber nas Disposições Transit6rias d
Projeto de Constituição o artigo com a seguinte redação:

"Todos os que tiveram direitos políticos suspensos p
los Atos Institucionais, no exercício de mandatos eletivos, contarão,
sem ônus para os benef í c í ãr ros , para efeito de aposentadoria e pen

são, junto aos Institutos' de Previdência a que pertencí an ou junto

aos Institutos de Previdência dos Estados onde exerciam mandatos, o
período conpreendãdo entre a data de suspensão de -direitos polIti
cos e cassação- do mandato e a "data de 28 de agosto de 1979, dia em
que a Lei n9 6.683 extanquru os efeitos da inelegibilidade provoca
da pelos ~tos Institucionais. ti

JUSTIFICATIVA

o objetivo do artigo realmente tem fundamento louvá
vel e de a I ta justiça, ao se permitir a contagem de tempo de serv..!

ço dos que foram atrbiliariamente punidos pelos Atos Institucionais
durante o período em que ficaram lmpedidos de exercer mandatos el!:,

tivos, até mesmo de se candidatarem aos cargos que profi~sionalmen

te vinham exercendo.
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Contudo, a redação do dispositivo e .... idencí'ti a ne&e~

cesa rdade de se estabelecer um mecanismo que não torne irrita a dl~

ousâção constitucional.

Vale registrar que os detentores de mandatos eletivos
e que foram os mais direta e violentamente atlngidos oela ditadura,
não tiveram qualquer reoaração de direitos, ao contrário dos mIli-

t ar as , funcionários oúblicos e até mesmo empregados de emoresas que J

! além de oerceberem toda remuneração atrasada, t i veram contagem de
t ennc de serviço, aoosentadoria, oromoções e Inderu.zaçõe.s

Este artigo não objetiva e não concede vantagens Dec~

niárias ou direitos que locuoletem seus benef í c i.ãr Ios , Acenas lhes

devolve, me~ecidamentef o ternoo de serviço para e f e i t o de contagem
na ctit.enção de suas aoosentadorias e pensões ~

t Imoer í osa a necessidade de se esnec i f i car que essa
contagem de temoo não acarretará nenhum ônus oara os benef í c í ár ros t

a fiin de se evitar interoretações dúbaas sobre a obr i çatcr í edade de
recolhimento das contribuiçeles aos resoectivos Institutos de Prev~

dê~cia. A zsenção dessas contribuições é medida de Just1.ça, oara
não se tornar Lne f'acaz a norma constitucional.

segurado todos os direitos como se na ativa estivessem computando
-se o período de afastamento como de efetivo serviçp até a data da

presente promulgação.

JUSTIFICATIVA

t de imperiosa JUSTIÇA que se anistie os marinheiros,
fuzileiros navais e cabos da Aeronáutica punidos politicamente por
terem participado de acontecimentos ocorridos nos dias 25, 26 e 27

de março de 1964 no Sindicato dos Metalurgicos do antigo Estado da
Guanabara, que integram hoje o repertório da história do Pais como
movimento de caráter político, reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado pelo Juizo da Lã auditoria de Marinha no pr,2.
cesso criminal nQ 8167, assim como pelo Egrégio Tribunal Federal de

Recursos em inúmeros julgados - MS: 91.164 MS: 113.452' MS:113.902·

MS: 116.154; MS: 115.698; ap , crv., 72.235; Ap. Civ.: 6242359 _ p!'.

rante o qual firmou-se o entendimento de que o ato expulsório pelos
acontecimentos levados a efei to em março de 1964, por terem tido -.2
tivação política, enquadra-se na hipótese do artigo 42 da Emenda
Constitucional ns 26 de 27 de novembro de 1985.

!!J
I

l

2P014~?·3
CONSTITUINTE JAYME PALIARIN

PLENÁRIO
r.r---- ~lEXlO/JlI5llne.~io, ,

EMENDA ADITIVA

Adlcione·se um § ao art. 236, com a seguinte redação'-

Pelo que se tem depreendido das declarações feitas pelos Mi
nistros Militares, vários Constituintes e, dentre estes, o próprio
Relator da Comissão de Sistematização, as resitências maiores à
concessão da anistia se prende a três pontos: reintegração ao ser
viço ativo: pagamento de atrasados e limites de promoção. Há entre
os Constituintes aqueles que se colocam à favor ou contra estes i
tens, o que é muito compreensível.

Acontece que o objetivo maior deste artigo de anistia não é

DAR MAIS ANISTIA, mas DAR ANISTIA. Dar anistia a quem? Obviamente

àqueles que ainda não tiveram nenhuma forma de anistia e, cDnseque~

temente, vítimas de indecorosa e desumana injustiça, não só por se
trra'tar do segmento mais humilde dentre os punidos, mas, e principa!
mente, por terem sido os liderados e por já terem sido as líderes,

sem exceção, anistiadas pela legislação ci tada •

~rt. 236 - •...• ", .
- O conjuge suoérsti te não oerríer ã o d í r e i to

oensão se contrair novo mat r amõnf o ,

JUSTIFICATIVA

Quanto à afirmação de que a extensão dos benefícios da anis
tia a estes injustiçados acarretaria ônus para os cofres públicos,
não passa de mero sofisma e não resiste à menor contestação, pois,

_em se tratando do segmento mais humilde dentre os punidos são, por
. via de consequência, 05 que recebem menores remuneração. Mesmo que

, ,

A Leqã s Laçãc nr ev i dencd ãr i a atual é urn l,n~entlvo ao con
cubinato, uena Lí zando a viúva que ore tenda cont ra i r novo matrimonial
cassando-lhe a rrensão a que tem ,dlre~to Dela morte do pr ime í ro comna _
nheiro.

r ·1

PLf:Iri.l,RIO/<:OlllISSÃo/sllBCOUISSÃO _ r

tal afirmação fosse verdadeira, não nos caberia considerar esfe a~

_ pecto da questão, pais se trata de reparar injustiças e inju'stiças
não têm pr-êçn , Tem reparação.

Por fim, a alegação de que a extensão da anistia a esse gr.!:!,
po de militares poderia indiscriminadamente atingir outras situa
ções, cai por terra, ante a circunstância de que somente aos puni
dos politicamente em decorrência dos fatos relatados nos instrumen
tos citados serão os destinatários dos benefícios da presente prE
positura.

~ I;

Inclua-se nas Disposições ~Transitórias, nnda couber, o se-

ArtJ Concede-se, anistia, aos militares da Marinha e

da aeronáutica, explJIsDs<au -Líoenc í ados ex-officio ~'ompulsDriame!!

te do Serv.Iço-Atlvo em decorrência dos acontecimentbs políticos
levados a efeito-em março de '1964, relatados na Exposição de Moti
vos nº 138, -de )21 de agosto de 1964 do Ministério 'clã Marinha e, na
Solução do Inquérito Policial' Militar da Associaçã'ol dos Cabos <da
Força Aérea Brasileira (ACAFAB) ," publicada no Boietím Reservaaci
nº 21., de 11 de maio de 1965, da DPAer, aplicandó~'"lhe5 as dispas!
ções da Emenda Oonstitucianal 09 26, de 27 de novembro de 1985,a~

ROBERTO JEFFERSON

Plenário

consti tuinte
EME
LtJ

_N_D_A~2~P=O~14!&..6-.J""".•0"",-="-,,-=-_=-"'"""-"";-_-=----=-~"] rr;~;o~
_______ P~E"'.1l10/Clllllls$Ão/sueco".. s$Ão l ~C.l1A----"l

lE:.- ~~~'-----_:_-:----' r13i' DV88J

r ,"",,:~:M~·:::::~-on-d-'e-c-O-u-b-e-r-n-o-C-a-p-i-tu-l-O-: 'o,I
I Direitos Individuais e Coletivos.

l·.

1 ,guinte artigo:
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JUSTIFICATIVA

rr='.flTIOO~

pIa

JPlenário

2P014~,~---,,-6=---__
Constituinte ROBERTO JEEEERSON

EMENDA SUPRESSIVA
Emenda supress!va do art. 153, da Subseç~o II e aditi

va ao inciso VII, do art.158, da Seção 11, do Capítulo V, do Título
IV.

A defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo pri.!!
cípio da legalidade - e tendo em vista o controle dos atos adminis
trativos e a responsabilidade civil,penal e administrativa dos age.!!
tes estatais - constltui mister que extrapola em muito o âmbito dos
critérios de mera administração~ A relevãncia dos bens, interesses
e serviços que ele envolve, outrossim, exige - como, aliás', se exi

ge para a tutela dos denominados interesses difusos - que seja atri

buída, na es f'er a federal, à única instituição apta, normativa e fi
losoficamente, a esse indelegável ofIcio.

O Pro e n r tanto i norando essas considera ões

Suprima-se o art. 153 e acrescente-se, ao inciso VII,
do art ~ 158, as seguintes expressões:

Art.158 - ...•.•.•.•...

VII - ••• , salvo, quanto ao Ministério Público Fede
ral, a representação judicial da união. A lei disporá sobre o exer
cIcio dessa representação, de forma não cumulativa com a das demais
funções do Ministério Público Federal, podendo atribuI-la, onde não
houver Vara da Justiça Federal, mediante delegação, aos Procurado
res dos Estados ou dos Municípios.

Também cabe ao Estado cumorir o seu dever de oroteger e

oromove! a saúde do cidadão - nem seria necessário, Dor óbvio, con,!
tar do texto magno tal declaração - mas esse dever não oodeser único 
nem excludente.

Melhor se houve o legislador soviético ao considera. o ci
dadão e o chefe de família como resoonsáveis oela saúde, eximindo o E~

tado da resoonsabilidade oelo indivíduo, antes obrigando-o à cocperção
e ao trabalho em oral da saúde caletiva.

Não deverá constar de nossa Constituição um mero chavão _

orooagandístico de gruoos estatizantes e esquerdizantes, que oor inó
cuo e desorovido de sentido, sequer figura na legislação dos oaíses _
onde o regimento oficial é totalitário e nominalmente socialista.

c·------- 'LllI"fllo/coUI"lol'UIICD"IS'~

=--------- TIXTO/Junlr'c.~.i.o ,

EMENDA
r

Disoositivo emendado art. 232 ( Título VIII,cao.II -

"§ ••.• É dassoc í.éve I do direi to a integridade físi
ca e mental o relativo a segurança pessoal e a autodefesa."

EMENDA SUBSTITUTIVA

Tr;),To/~U'TI~lC.l<.i.o--- __-_-__- --,

JUSTIFICATIVA

. O Art. :; da Declaração Universal dos Dire~tos do

Homem diz: "Todo o homem tem direito à vida, à liberdade segu
rança pessoal. ( o grifo não é do texto ). O art. 153 da autal Con~

ti tuição reproduz o artigo 3 mas menciona apenas "segurança" de
forma incompleta.

Apesar de toda a ineficiêncla da política, do emper
ramento do Poder Judlciário, apenas no chamado "triângulo das Berm~

das" 170.000 mandados de prisão esperam espaço nas penitências para
serem cumpridos. São 60.000 no Rio de Janeiro, 70.000 em São Paulo
e 40.000 em Belo Horizonte. É a mesma impunidade para a qual alerta
o Procurador Geral da República, em entrevista ao Jornal 11 O Globo 11

de 03.05 :87. Se cada um dos 170.000 impunes aliciar, por seu exemplo
pelo menos mais dois del i quent.es teremos no centro sul o contigente
de 500.000 assassinos, assaitantes e estrupl:adoI'es em ação ampla
com potencialidades para assumir posição amda mais catastrofica
que a atual, cuja de l LquêncLa jamais serã contida pelos poucos milh!

res de policiais existentes na região ,ainda quevenham a ser reciel.!
dos e reequipados. É um numero assombroso de bandidos, igual a duas
vezes e meia o e f'e t rvo de nossas Forças Armadas. Nem mesmo em vinte

anos teremos construido vagas carcerárias para recolher essa cater
ve , apenas, repetimos, no Rio, São Paulo e 8elo Horizonte, sem me!!,'

cionar o resto do País. É preciso, pois, preservar o direito do ci

dadão à segurança pessoal e à autodefesa que apoiada pela segurança
pública é a única forma de viabilizar a redução da violência.

Por isso o direlto à segurança pessoal de que trata
a uDeclaração dos Direitos do homem" explicita, para evitar dúvi
das, que ela abrange inclusive a autodefesa e é o único instrumento
capaz de proteger o cidadão contra os atentados, sequestras e assa.!.
tos letais.

(T'

EMENDA
!:J

Seção 1

Substitua-se a redação do art. 232, oela seguinte :_

Art. 232 - A Saúde é direlto de todos e dever do cidadão,
da família e do Estado.

JUS T I F I C A T -I V A

Declarar a Saúde como um dever do Estado, sem mencionar a
cidadão' e .a f'amfl i a , corresoonde a alçá-la à condição de funç~o oúbli

ca, destarfe e em orincíoio, es t at rz ando toda a atJ.vidade relacionada
com a orevenção, oromoção, nr aservaçãn e recuneração da saüde , seja em
termos oúblicos ou individuais.

Todo cidadão deve ser oessoalmente l'esDonsável Dela sua
saúde e a seus familiares, quando menos.

Toda familia deve cuidar da oreservação do estado de hi9i

dez de seus comoonentes.

veda ao Ministério Público Federal a representação' judicial das pe~

soas de direito público. Vale dizer, retira da órbita das atribui
ções do Ministério Público Federar a representação JUDicial da Uni
ão, deixando-a ao desamparo da defesa Que atualmente lhe é dada, a
qual é exercida com invejavel independência, porque comprometida

- apenas com a lei e com os valores basilares da nacionalidade.
É" necessário, em -r azão disso, restabelecer, quanto

ao Ministério Público Federal, a titularidade para a I;epresentação

judicial da União.
Ju!>tamente por abrigar o Ministério Público Federal,

dentre suas exceLsas funções, a representação judicial de Nação ar!1
sileira, é que Prprocuratório da União Federal aproveita e se bene
ficia dos princípio. que informa a atuação do custos 'legis ( fiscal
da lei), como s.ejam a independência funcional, o compromisso com a
legalidade i 0_ de,sassambro em face dos poderosos Que exorbitam tan
ta dentro quanto -lora da Administração Pública.

tjão, é por outra razão que Constituições, das mais

prestigiadas e democráticas da era contemporânea atribuem ao Minis-
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t é r i o Público, com excl.us Iv rdade , o encargo de representar em Juí

zo o Estado nacional.
É o que se vê nas Consti t uaçães da CoLõmbi a (v. BIt.

143), da Grécia (v.art.90, nº 1), do Méx1co (v i ar t s . 102 e seguin

tes), de Moçamb.que (v. art. 75), de Portugal (v. art. 224, item 1) e

do Peru (v i ar t 250, ítens 1 e 3).

Nos Estados unidos da América - fonte p r Imordra j do

cuns t at uc Lona Li smo bras í Le i ro - embora sem previsão na Carta Magna,

es ent a ão da ião em 'uiza

quanto as funções de fiscal da Ler , em um sistema em que a reverên

eia à t.e i naior encontrou e mantém sua mais elevada consagração
tu s tór í ca .

aliar o conhecimento t écru.cc ao das filigranas da organização judiei!

ria. O artigo 140 permite a recondução do JUIZ clãssista por mais um

mandato. A nosso ver, salvo melhor juízo, o legislador., no caso, pre

cisa ser mai s liberal, de i xando ao inteiro critério da classe repre 

sentada, a recondução, ou não, do juiz classista. Se este se mcstca
competente e satisfatório, por que limitar-lhe o tempo de exercício do
mandato? Se t rvermos em mente que a nreparaçãa de um juiz é difícil,

m lexa e em r m nên
por tempo mai s longo, com a repetição, Dor vár i as vez es , do mesmo man

dato. Corresponderá, assim, com mai or suficiência, aos interesses
na Justiça do Trabalho, da classe que representa, motivo pelo qual
cremos na aprovação da nossa oportuna emenda.

JUSTIFICATIVA

2P01468-2
DEPUTADO MAURICIO NAS·SER

[.:J~ -"-~-~PLENÃ~ PLt..Alol<l/.:OIolI"AU/:UlICCJIoII'SAO

j

r· '-~~=~~ aUneas "a" e"b" e~~~:~:~"'~"::rnea "o" do anc Lsc II do-~~t>go--~l
das Disposições Transit6rl.as.

Árt. 13 .
........................................................................................

a) a partir da promulgação da Constl.tuição, ap l acae-ee-eão , respeccdvamcnte.,
os pe rcentuc í s de doze e meio por cento e treze e meio por cento, co lculados sobre I
o produto da arrecadação Uquida dos ampcs t ca de compe têncra da União e da contri- I
burçãc para o Fundo de Inves t iment;c Soc i.a'l - FINSOCIAL, bem como mant rdos os I
atuais critérios de r-ate rc até a entrada em VIgor da Ier complementar a que se re-
fere o ceu í go 190. anc i.sc 11. • I

b ) os pe rcentue i.s 're Lar avcs ao Fundo de Participação dos Estados, do üa.at r.í tc i
FeJer:11 e Territ61"2os e ao Fundo de Par-z Lcapeção dos Humc!pios ser-êc elevados de
meio ponto percentual a partir do exercIcao f1.nanceiro de 1990. Inc Ius ave , à razão
de mei.o ponto percentual por exercfc ro, até 1992. quando ser-ão atingidos os per
cencua i.s estabelecidos no artigo 188, I, lia" e "b";

i

I
i

I
i
I As alterações ora propostas visam a compat Lbi.Lraar os novos pe rcencuaaa esta-

l
be Iec rdcs para a repartnçãe das receitas da Um.ãc para com os Estados. Di s t r r t.o
Federal, Territ6rios e MunIcípios, de tal modo que assegurem os ganhos de rece i t a
para :1S un i.dadea Iedcrcdae Já a partir da promulgação da conat í tu í ção amngrndc
sua pkcm tude em 1992.

-. --- - '-- ..--------i\i-----\-

Pelo v i s to , não é por mera cu rnc i dênc í a , ou por 51.!!!.

p í e s t r adrção , que as funções de representante do Estado da

Soc ae dade , juntamente com a de t ascaj da Lea , se colocam sob a re~

pnns ab i Lâ dade de uma lnstituição úru ca , o Mlnlstério Públ i co ; tan

to na Nação berço do moderno euns t í t.uc i.ona Lí stno, como em outras em

que a democracia veio a ser conquistada quando Já se VIslumbravam
as novas perspectivas que o ano 2000 abrirá para a humanidade.

Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a sobe
r aru a popular e o mteres s e püb Laco , como base na nr qaruzação con,i
t í tuc i onaj Diante disso, t ác i I é perceber-se que somente uma ans 

t i t u i çãn definida a nível consti tuc ronai , atuando com indepêodên

ela e sob o prmc íp i o a legalldade - vale dizer, orientada pela

expressão legítlma da soberania popular - pode exercer,com a nece.§.
s ar aa e t rcéc i a e sem Lí nn t ações dl sc r i c í.cné r í as , a f i e I defesa do
interesse púb Laco , de que é titular o Estado de n í r ea t o , em nome
da Nação a ele sub jacente

É oportuno lembrar, bem a propõsi to, que o antepro

jeto eleborado pela Conus s ão Pr ov i s ôr i a de Estudos Cuns t i tuc j ona l s ,
i ns t í tu íoa pelo Decreto nQ 91.450/85 e que contou com a pr es adên

cia do ilustre Senador Afonso Armos de Melo Franco, exibe,no art.

312, § 3Q , norma em tudo semelhante àquela ora suqer i da ,
É Inconcebível, por f am, que a defesa da União se

exerça sob critérios meramente adrmna s t r at.Lvos - por isso mesmo

ccnt rnqent es e discricioná~- quand? se considera que os bens,

os Interesses e os serviços da Uniao, a serem de f'end rdns (v art.22,

23 e 25 do Pr o j e t o ) , são os da mai or relevância para a Nação Brasi
Ler r a Le i r a como um toda, cons t r t ui.ndo patrimônio indisponível e pe.!.

manente, a ser preservado para as futuras gerações de br as i Le ã rcs ,

DEPUTADD MAURICIO NASSER

PLENARID

JUSTIFICATIVA

... Segundo dados co Lmdcs em outros pe Iaes , esses gastos s i tueo-se ao redor de
2% (doa,a por cento) do montante arrecadado. o que, dfvad Idc entre 23 Estados, o

Parágrafo único. A dedução previ.s te neste artigo não poderá exceder a dois
por cento do montante de rec.ursos a ser entregue pela llnaêo e pelos Estados.

tJ -";~~BJ
f=l.!3-;"ô;~~

2P0146~.:-=-1 _,
DEPUTADO ~lAURICID NASSER

Acrescenta um artlgo na Seção VI do CapItulo I do Título VI.

o Sistema Trl.butárl.o de1I.neado no Projeto de ConstituiçiIo obedece ao modelo
do chamado federalismo Ea.eca I cooperativo, no que ceneeene à part1.1ha das recei
tas t.m.but âr i aa entre ümêc , Estados e Munl.c!pl.oS, mas afasta-se dele ao não pre
ver o rateio dos gastos neceasãruca para a ar-recadação dos impostos partilhados.

r--------------1f:IltO/olUUI'Ic:: AÇAO----------

I Art. Do montante de recursos a ser entregue de acordo com o disposto nos
I at-t rgos 186, a tetn lI, 187, itens 11, 111 e IV, e 188, itens 1 e 11, os Estados e
i a União poderão deduzn r , prevr.aeenze , o valor das despesas necessártas para o

custeio dos respectivos servaços de lançamento e arrecadação.

EMENDA
tJ

EMENDA SUaST ITUTIVA

r-r- Ttl<lO/JllST1FICAÇi.O ,

tigo 140:

JUSTIFICATIVA

Art. 140- Os Juízes classistas, em todas as ans 

t ânc i as , terão suplentes e mandatos de três anos, nermí t i da a recond~

ção ,

üí spos i t Ivo Emendado: Art. 140

subs t r tua-e e a atual pela seçurnte redação do ar-

Resultou ono r Icua a exner i ênc í a-de Juízes classi.§.

II tas na estrutura da Justiça do Trabalh:J. Representantes da Classe pa

tronal :: das c Las s e, trabalhadora's, por terem grande vivênc i a com os

problemas t r aba Ih i s t as de! setor, prestam, mequivocamente , as s ana l a 
dos se rv i çcs à causa 'Q: ':ustlça espec i a Lrzada . Mas, na verdade, a sua

I
condição de Le i qns , na mai or í a dos casas, porque e;eitos, para o exe!.

: cicio da função, Dela respectiva classe, - Implica em demorado apren
dizado sobre os segredos do f'unc ronamento da Justiça trabalhIsta· ,

I quanto à t r ani t ação de processos, recursos, etc. O mentlato de três

I
anos se revela í nsufrc rent e para Çl cabal des empen'ro do juiz classis
ta, porquanto, da metade para o t maj , é que ele está em condrções de
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cão às terras hab.i.tiadaa pelos aa L'vLcoLa.s , Uma ou outra expxeasão dest!.j

nam-se a çez-enmr o habJ.tat dos Lnda.oa ,

Posse amemoraeL é expressão em desuso e vaga que poderá pe.rrru,tJ.

a expulsão ou a perda do darea.tio à terra pelas pcpuLaçôes anô fqene s ,

dea.xando ao deeebm.ço as comuna.dadea Já va.tiarnadaa por expuL-
sêes ,

incapazes (CÓd1g0 CJ.v11, art. 69, III). Conforme o texto do SubstJ.tu

t1vo os Énda.oa escaxa.am privades de seus da.r-ea tos poli tlCOS (art. 17,

II, do substJ.tutJ.vo da coma.s sãc de s i.seematneaçâoj •

A paxta.ca.paçâo da umâo e do MJ.nl.stérlo Pfib l.a.co nos atos de l.!!

teresse das populações indígenas, ademaa.a , Já está pr-evas t a no pró

prio artigo, bem como no a.tiem V do art. 158 do menoa.onado Subatn, tutl.

vo.

Inclua-se no inciso XVII do art. 79 as sequant.ea expressões:

111. A Emenda proposta também supr2me o § 29, de vez que a ma-

eêxa,a já está contemplada no art. 206 do Subatn.trutn.vo aprovado pela

conu.asão de Saatiematn.aaçâo , sendo da.spenaâvej. a r-e.i.tiezaçáo ,

A localJ.zação permanente poderá Ser apreenda.da em concepção c!.

va La s ca , J.nadequada e anaceã eâvaj, ã aa.buaçâo das comum.dadee :I.ndíge

nas, muitas das quaa.s prrat.acern modo de produção ext.enaa.vc ,

Por outro lado, a utn.La.aar- as expressões posse :I.ffielnorJ.al e 12.
calJ.zação permanente, o Subatiat.utia.vo da comi.s aãc de s rs eenat i eeçãc o

põe-se ao que consta do a.tiem V do art. 158 que atizi.bua, ao mnas eêr.io

Píib La oo a defesa dos dl.reJ.tos e a.ncer-eaaes das populações J.ndígenas

quanto às terras que ocupam, bem corno ã formulação a.dêntn.ca ã do art.

206 e o de que trata, nas daapoaa.çdea t.r-ans i.tiômas , da demarcação das

terras indígenas.

A formulação constante da Emenda hazmona.ae-eae com os termos da

Convenção nc 107, da OI'J', sobre as populações a.ndfçenas , promulgada

pelo Decreto nç 58.824, de 14 JUL 1966, e com as da apoa í.çdaa da Lea

n9 6.001/73 (Estatuto do fndaoj ,

II. A redação proposta amp.La.ca a supressão do § 19 do art 268

que fulrnJ.na de nuLa.dade os atos de a.ntier-eaae das comuna.dadaa J.ndige

nas se pz-atucaôos sem a partJ.c1pação obrlgatórl.a do órgão federal pr.§.

pz-a.o e do MJ.nJ.stérJ.o PúblJ.co.

Tal nu.La.dade sempre supõe a J.ncapac1dade absoluta do agente, de

modo que o texto supr-amí.do perma.t.arâ entender-se eatiabeLecz.da a total

capJ.t~s d).m~nutJ.o em desfavor dos Enda.os , em fórrnula co'np Let.amentie

anacrônica e superada, a que nem sequer o Leqa.sLadoz de 1916 atreveu

se a chegar e que é estranha ao texto ccns ta,truca.onaL,

A .ancapacadede absoluta do agente como pressuposto da nu Lr.dade

dos atos pxat.a.caôos é da tradJ.ção j ur-Idaoa s na s i.s eemâeaca atual, os

Indaos são consa.de.rados , para detieznu.nadoa atos, como z'e Latra.vamentie

0= T[xTo/JIJUlfleAçill----------------,

-----_.-.-
EMENDA 2P0147.?:-:...::.1 _
tJ ALCENI GUERRA

r

1,1 PM'~~
L-'_

H3..~,~ij

JUSTIFICATIVA

------U_TO'JU'TI'ICAÇAO _

AJ r e r-a o art. 186.

------,
I
I

I
I
I
I
i

0, mtpos t os que podar-ão ser c r t ados com base na compe cênc i e res rdua I são to- /1

uos, eles de escassa produt rv i.dade receudatõr ra ,

i
I
IDai, a proposta de supressão do lOC1.S0 11 do art. 186 do Proje to , que dá aos

Es t ados uma par c i.c apaçêo de 20% (v rnte por cento) no produto d-a arrecadação de mr- I
P0.:.tO que a Uni ão venha a ans t i tu i r no exercfc rc da compe tênc re que lhe é at r i buf-
C~ no art. 174.

------ --------------t-------+""""".,,t-I~-~~~---~=- ----- ,

___ ;__~~1~\wm~-~:lI~~O~~~e;r:) I

"Art. 186. Pertencem aos Estados e ao üis t r rt;o Federal o produto da ar rcca
~...lr:<'lo do Imposto da lln i.ãc sob re rendas e proventos de qualquer natureza, lnCldente
11.3. roocc , sobre rend imentos pagos, a qualquer tItulo, por eles. suas eu t arqu i as e
,,~1.J~ Iundações que ans t r tu í rem e mant rve rem;"

Além dlSSO. a üni.ão , que é competente para ans t i tu í-r Ics , Já está obngada a
par t r Ibar , com Estados. D'is t r a t c Federal e Munlc!ploS, o produto da arrecadação de
seus prIncIpals t r i but os , os impos tos sobre a renda e sobre produtos Indus t r ra La-.
aadcs , em percentua as bastante s i.gru f rcat rvcs , respecr rvamente , de 47% (quarenta e
se te por cento) e 57% (c i.nqllente por cento).

EMENDA MODIFICATIVA! SUPRESSIV.A

ART. 268 DO PROJETO DE CONSTITUIÇAo DA COMISsAb DE SISTEMATIZAÇAd

üas t ra.to Federal e , aprcximadamente , 4.000 Munic!pl.OS, representa um ônus l.nsJ.g
m Eacante ,

Sem aeentarmos par-a o tato de que o volume das transferências de rmpcs tos
rea Laaadas pela Una ãc e pelos Estádos depende, fundamentalmente, da efrcIênera
das 'reepec t rvas máquinas arrecadadoras I poderemos aveLi ar a rmpor r ênc ra de dl.spor
de recursos para rnves t Lr no. modexmaaçãc e no reaparelhamento das ednurus t rações
trl.but::i:ri

j
8s federal e escedusu.s ,

Portanto, o e Eea t c multiplicador que esse investimento produzirá na arreca
dação dos l.mpostos Eedc rms e estaduais e. V1.8 de conseqiiênca,a, no montante de
recursos t'ecns Ierrdcs , compensará largamente o pequeno ônus decorrente do rnce ro ,

entre todos. dos gastos 'rea l aaados com a f1.scah.zação e arrecadação, observado o
Hsu te mãxamc de 2~ (dois por cento) Q::J.s qU::J.nt1.3S entregues pe l.a Un130 e pelos
Estados.

--------1r----+-\-- _

Dê-se a~ art. 268 d~ :::o~e~to (A) a seçuant.e redação, aupzama.ndo-rLhe os

SSI2e22:

(!lPLENARIO
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!

Art. 268 - São xeconheoa.doa aos Enda.oa seus dareacoa or-a.çanãrno

sobre as terras que ocupam, sua organ1zaçã~ soc.re.L, seus usos, costume

línguas, crenças e -trad~cões, compet~ndo""à uni âo a proteção desses ben

Art. 79 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇÃO

I. A redação proposta para o artigo ret1ra as condições de 1me

mor15l~igade da posee, e· ;J..qcali~ação permanente, retomando 'os termos do

texto aprovado pela conu.eaãc da Ordem âoca.e.L, A expressão e o ccncea.t.o

de posse amemoraeL f 01 abandonada com a promulgação do CódJ.go CJ.v11 Br~

s i.Learo (1916).

A conetaeuacâo atual, Emenda nQ"OI de 196~, edJ.tada pela J~nta

M~11tar,' n'c art. 4Ó,' IV., não faz referênc1a à posse 1rnernorJ.al, mas S1~

plesmente às terras oc~padas pelos s~lvícolas, enquanto no art. 198,

que trada da proteção aos dJ.reitos das populações J.ndígenas, faz men-

'X'lII- 'O .... , bem corno, nas mesmas conô i.çêes La cença

paternidade de oito dias aos que preencham z-aqua s a t.oe fL'rados em

lei.
JUS T I F I C A C Ã O

Cem a redução do núcleo fainJ.liar na aocaedade moderna

a mulher muitas vezes depende intensamente da a juda do mar ado

ou companhea.ro nos da.as amedaaeament;e subsequente ao parto.

F
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.LUAIlIO/COlusslo/IUICOlllIUlo,---------

~ TUTD/JU$Tl'ICACio--------------

Art. 237 - E assegurada aposentadoria no

valor integral do é Lt amo salário de contribuição,desde que comprov,!

da a regularidade dos reajustes salariais do segurado nos úl times

36 meses r garantido o reajustamento para a preservação, em caráter

1;;MENDA ADITIVA:

}nclua-se, onde couber, em DISPDSIÇOES TRANSITQ

RIAS;

permanente, de seu valor real, obedecacas as seguintes condições:

JUSTIFICAÇAO

Art. Os benefícios de prestação continuada menti

dos pela Previdência Social e concedados até a data da promulgação

desta Constituição serão revistos, afim de que seja restabelecido o

valor real que tinham à data de sua concessão.

§ 10. pagamento dos beneficios já reajustados

o texto acima se destina a dí r imf r dúvida suscitada por

vários membros da comi ssão de Sas t emat í zaçãn quando da votação de

emenda de nossa autoria ali aprovada. Acrescentamos agora, para mai or

clareza, conforme compromisso que assumimos por ocasião daquela vot!,

ção, as expressões 11 no valor integral do último salário de ' contr,!

buição, desde que comprovada a regulendade dos reajustes salariais

será iniciado, no máximo, até 150 (cento e cinqOenta) dias após do segurado nos últimos 36 meses", ao invés de, simplesmente, "apasa.!!.

promulgação desta Constituição. tadoria com salário integral", como está no plojeto.

=-------------TUTo/~llSTtrle...çio ~

§ 22. O montante, devidamente corrigido, dos

prejuízos financeiros que tiveram os beneficiários em decorrência

da defasagem ver i fieada nos sucessivos reajustes será mdení zado e

pago em 48( quarenta e oi to)prestações mensais, sucessivas e atual,!

zadas, com início imediatamente após esgotar-se o prazo previsto no

parágrafo anterior.

§ 30. Dentro de 60 (sessenta) dias da promulgação desta

Consti tu Ição , o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional p~

EMENDA 2P014'?,2--=-S'--- ---,
Constituintes FLORICENO PAIXÃO e RuBEN FIGuEIRÓ

rJ'...IITIOO=---,• p.7r[

~""~'t12J87

Á presente emenda objet;va não só a restabelecer o va

JUS T I F I C 'A ç A O

vedado o aumento da taxa de contribuição dos seçurados ativos, bem

como qualquer desconto sobre os benefícios revistos.

jeto de lei complementar indicando os recursos financeiros

dos a atender aos encargos decorrentes da aplicação deste

destina

artigo, Inclua-se, onéle couber, Da Seção 11, Capítulo I, Título VI,

do Pzo j etic elaborado pela cômas sãc àe a í eteme t aaeção s

É vedada a mcídênc í a do Imposto

de Renda sobre os benefIcans de
correntes da aposentadoria e re

forma, nos limites da lei11.

Loz real dos benefícios de prestação continuada (aposentadorias e JuSTIFICAÇÃO

Após décadas de serv iços prestados ao País,
o .traba í hador aoosenta-se , passando a usufru i r, do, justo repo,!;!
s o , depois de tantos anos de labuta.

Entretanto. além de ter seus proventos de
aposentação minados 'a cada ano, devido não apenas à depreciação

monetária, como também à política de reajustes dos benefícios
de prestacão cont í nuada ampl ant ada pela I~stituição prev rdenc í é

ria, tem ainda o aposentado que recolher pa'rcela relativa . alo1

Imposto de Renda, Inc i dente sobre o benefício que percebe.

Trata-se, a nosso ver I de tremenda injustiça
social, que não se jusb.fica sob nenhum pretexto, e as que proven

tos de aposentadoria não podem ser consider~dos~ çojno renda, .p.ara,

fins de incidência do respechvo tributo.

Por tal razão r' no momento em que é elabora
da a nova Carta Política do P.ài:s, cremos ser a oportunidade par;

que essa injustlça seja corr rqf da , pare Õ efeito de consagrar a
Lei Mal0r da spns Lção que vede a inclusão db Imp\osto de Rendà ~ 6111 1 :

br e , os benefíCIOS decor-rentes' de aposent~doria,.) • -; I

Pela Justiça da medida preconizada,
'~convicção de sua acolhida.

PLII: ....1I10/CO.. lssio;.1l.coflssiO,.--~------~

pensões) como a indenizar os pre'juíz,os que tiveram os, aposentados e

pensionistas da Previdência Social que há muito vem lutando para

obtenção de proventos compatíveis com as suas necessidades e com

dignidade que devem ter tantos quantos passaram parte -da vida no

trabalho, na expectativa de um futuro menos difícil.

EMENDA SUBSTITUTIVA:

Dê-se 'ao ilcaput" do art. f231<a seguinte

o que conseguiram até aqui foram apenas promessas, e I

isto não basta para aliviar a frustação de ver os valores de seus

proventos ser in ju;ta'ÇÚ.egalmente
1

defasados a cada final de mês.

redação:

'=------'----'------''----TUTOi~llSTI''C.Çio _'___ ___,

EMENDA 2P01474.----;-7~ _
l!J Constituinte FL-ORICENO PAIXI:m' .J cr=;~~TlDO~

'tJ PLENARID I 1337~~
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r;r-------------TUTO/JUSTI'ICJ,çio------------_-,

32:
São objetivos fundamentais do Estado:
I -
II - ...
III - .•.
IV - Criar cond rções para a participação de todos os

cidadãos brasileiros na produção da riqueza e na
geração da prosperidade geral.

Artigo

'LlNÁIUO/tOlllllllotluleOlllulo------__---,

PLEtlARIO

EMENDA 2P014Z§-3
tJ Constituinte FI ORICENQ PAI'-X--'!!=O-------------,J rr;~T;O~

~ )~~~

EMENOA SUBSTITUTIVA: JUSTIfICAÇ!!O:

Art. 237. E assegurada aposentadoria no

Dê-se ao "caput" do art. 237 a seguinte

redação, acrescentados os parágrafos 62 e 72 :

ção , corrigidos mês a mês de acordo com os indices oficiais, des

de que comprovada a regularidade dos reajustes salariais do seg..!:!,

rado conforme<Critérios da lei, garantido o reajustamento para

Entre os objetivos fundamentais do Estado, acr ad i t o
deve estar, o de procurar proporcionar a todos br as í Le í r os , par
ticipação nos processos de produção da r í queza , em todos os se
tores em que a atividade humana se desenvolva. Não existe pros
peridade espontânea. A r rqueza, o desenvolvimento tem que ser
produzidos, com trabalho e esforço de cada um, competindo ao E~

tado criar condições para que tal aconteça.

contrlb~ivalor integral da média dos doze últimos salários de

preservação J em caráter permanente t de seu valor real, obedecidas

as seguintes condições:

§ 60. A Rrevidência Social manterá se

EMENDA 2P014Z~-O
~ LUIZ ALBERTO ROORIGUES -'''--------------,

,.L!Jrl..1I10/tO~ISslol.uatO .. laslo -r

gura coletivo de caráter complementar e facultatIvo, custeado por

contribuições adicionais dos empregados e empregadores a ele EMENDA MODIfICATIVA

Lí adns , cujos rendimentos do t r aba l'ho uI trepassem o limite máximo

do salário-de-contribuição fixado em lei, sem prejuizo das entid~

des congêneres privadas que estejam funcionando regularmente.

§7º. Os recursos financeiros adicionais que

se fizerem necessários à aplicação deste artigo serão instituidos

por lei complementar.

JUSTIfICAÇ!!O

o texto acima se destina a dirimir dúvida suscitada por

vários membros da Comissão de Sistematização quando da votação da
emenda de nossa autoria ali aprovada. Acrescentamos agora para
maior clareza, as expressões "salário de contr Ibuí.ção" e lides de que
comprovada a regularidade dos reajustes salanais do segurado co!,

forme os critérios da 1e1. 11

o §' 62 procura comtemplar aos segurados que percebam,

'como remuneração, valores superiores do salário de contribuição pr~

visto na legislação ordinár1a, através da instituição de um seguro

coletivo ccmpl ementar e facultativo, mantido por eles próprios.

A letra b do item III do Artigo 460 do Projeto de Constl
tu ição (A) passa a ter a seguinte redação:

Artigo 43:
III - .•.
a) -
b ) - ~p6s trinta anos de efetivo exerc íc io em funções de magistério

â~ ~:x~a~~:~~~~o~e do sexo mascu~lno, e virrte e cinco anos, se

JUSTIfICAÇ!!O

A r ef'er i da emenda busca estender a aposent adcr i a aos trin
~ab~~~ár~~.trabalho, para o bancár i u , e aos vinte e cinco anos para

O trabalho exercido pelo bancário é dos m81S desgastantes
físlca, mental e psicologicamente. As pessoas que trabalham em ban
cos, lidando diariamente com fabulosas somas de dinheiro a l he í nç d i a
riamente padecem da angústia de poder constatar no fInal da jornadã
de trabalho, uma possível "dlferênça de caaxa", a ser por ela paga.
De outro lado a tensão r e f'qr ente a pcs s Ib i I idade permanente de as
saltos violentos e mui t as outras situações ar t i t ivas atormentam aque
les que trabalham com valores. As exigências e o nível de responsa:'
bilidade da função de bancário credenc i am a que a 'aposentadoria aos
25 anos para as mulheres e aos trinta anos, para os homens I venha a
ser consagrada pelo texto constitucional.

De outro lado os lucros -mírabo Iantes que a atividade dos
Bancos proporcionam aos "seus proprietários e acionistas permite per
fei tamente e sem di ficuldades a cobertura do bene t Ic ro proposto, sem
o mínimo arranhão na lucratividade das privilegiadas entidades fi
nanceiras brasileiras.

o § 72 prevê a forma de se instituir a nova fonte de

recurso para fazer face às despesas adiçi,onais se for o caso, deco.!.

rentes da aplicação db dispositivo. .[

o _aFtigo 12 do Projeto ele Constituição (A), passa a ter
a seguinte redação:

,, .

EMENDA MODIfICATIVA

r.r-------------Tu:TO/~USTlflt ..Ç;;O---~~..:.,..~~'----~~

,..,. PLIJrlAlllO/tOIUSS10/SultOlllnio-----------,

r cCP~f&·~NO ~~~1
EMENDA 2P014'l1_-1 -,
(lo LUIZ ALBERTO ROORIGUES

= TUTO!JusTlntAçlo --,
Artigo 10

EMENOA ADITIVA

Acrescente-se ao Artigo 3. do Projeto de Constituição
(A), inciso de número IV, com a seguinte redação:

A Repúbllca Federativa do Brasil constituí-se em Estado
üemocr ât i co de üire í t.o , visa a construa r uma sociedade I í vr e , jus-
ta e s oLí dârd a , e tem como fundamentos a soberania, a cidadania,
o trabalho, a dlgnidade e o be. 'estar das pessoas e o pluralismo
político.
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Judicial da união, que estão todas concentradas na Procuradoria da

República, aspec.Laj.a.aando-ee esta última como órgão do MinistérJ.o Pú

blica.

CONSlITUINTE aosé MENDONÇA 'õ<=~it'I

2P014l;U,-,-O~ ~EMENDA
[=J

JUSTlFICAÇAO:

No título I (Dos Princípios Fundamentais), e no Artigo
10 é o local adequado para estar inserido o conceito representado
pela palavra trabalho, que precisa ser fixado e cultivado na nova
Constituição como um: dos fundamentos. do Estado Democrático que
estamos construindo. Por isso adrc íonamos ao texto do artigo pr r
meiro a expressão, ·0 Trabalho-. Também julgamos imprescindível a
inclu;ão no mesmo Artigo 19, logo após a palavra Dignidade, da ex
pressão -e o bea estar-, o que vem completar o citado artigo, dan
do ao mesmo a força estrutural que deve ter f como referência prin
cipal para todo o restante do texto constitucional.

- ,

CONSTITUINTE .ross MENDONCA &~eze!C.4

EMENDA
tJ

2P014Qº_-1 -----,
er;~TIDO~ Dispositivo EliEndaOO: Artigo 11

,.,,- "LlMÁlllo/cllWISdo/.u.cOIlI.SÂO --,

PLENl\RIO
Dê-se ao Art. 11 do ProJeto de Constituição da Canissão de SJ.stema.t1Za

ção a secuârrce redação:

r;T-------------TUTO/JUSTI'le.lçÃO-------------~

Dê-se ao art. 153 do proJeto de Constituição (A), elabor~

do nela comaesêo de Sistematização, a seguinte redação:

"Art. 11 - 1:: livre a greve, cujo exercícao será regulado eu lei que res
guardará a ordem PÚblica, as l.il:erdarEs individuais, o dJ.IeT
to de proprJ.edade, os serví.cos essenciaJ..s nas enpresas e na
o:m.nndade" •

JUSTIFICATIVA

Art. 153 - A representação Judicial da União será exerc!.

da pela 'Procurador~a-Geralda União.

§ 19 - Nas causas de natureza fiscal e na cobrança do cré

dito tributárJ.o inscrito em divida ativa, a União será representada

Judicialmente pela ProcuradorJ.a-Geral da Fazenda Nacional.

Considerando ser a greve um direito dos trabalhadores, caro última man1
festação do processo de IlegocJ.ação coleb.va, msermos o preceito de que o exercI
CJO de tal dl.reito deve ser eqw.1J.brado e responsável, de forma a não cojccer Eii
risco a ordem e a paz sociais.

Aliás, este é o entendllrento que prevalece entre os peritos da Organiza
cão Internacional do Traba1h:> que vaalrmbra, sobretOOo, a qarantia dos serví.ccs es

, senciais em l:eneflcio da cammidade. - -

,.".- TUTO/JUSTlrlC.lÇÃO -,

PLENÁRIO

~--------PlI:N.I"lO/eOllISsio/8u.eOY1',io---------~

2P014ª,?~-8~ ~
CONSTITUINTE JOSÉ MeNDONÇA J?EC'e-,e.e,q

EMENDA
tJ

r§ 39 - A Procuradoria-Geral da União tem por chefe o Pr2.

curador-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da Repúbl.!.

ca, dentre cidadãos maiores de trinta e canco anos, de notável saber

jurid~co e reputação a.Labeôe ,

§ 29 - As autarquias federais serão representadas Judici

almente por seus serviços Jurídicos próprios ..

§ 49 - Os Procuradores da União, da Fazenda uacaoneã e os

integrantes dos serviços Jurídicfls das autiaxqua.aa federais ingressa
rão nos cargos LrrLca.ads das respectivas carreiras mediante concurso

público de -crovas e titulas, sendo-lhes assegurado O mesmo regime j~

rldico do Ministério Público, quando em dedicação exclus!va.

§ 59 - Lei complementar, de iniciativa do Presidente da

República regulará a Procuradoria-Geral da União, a Procuradoria-Ge

ral da Fazenda Nacional e os serviços jurídicos das autzrrqua.as fede

xe i.s •

§ 69 - Nas comarcas do interJ.or a defesa da União poderá

ser confiada aos procurador-es dos Es.tados ou dos !olunJ.cípJ.os ou a

advogados devidamente credenciados.

JUS T I F I C A T I V A

A presente emenda vi.ea organizar os serviços jur-Ldí.cos da

una.âc , de forma .recaoneL, aproveitando, onde possível, a estrutura,

Já exa.s terrte , concentrando-se na e Lama.nação das grandes distorções ~

xistentes no setor.
~ cxa.ada a Procuradoria-Geral da União para a representa-, ,

cão Judicial da União, salvo no que .tange:

1 - às causas de natureza fiscal e à cobranca do crêda.to

tributário, que competirão ã 1?rocura9-0rJ.a-Geral da F~

zenda Nacional, entia.dade Já existente e especa.aã.í.aeda

na matéria e que passa a assunur os encargos da repr!:,

sentação Judicial;

2 - às autarquias federais, que oontianuem representadas

Judicialmente pelos seus serviços j urIdacos pr-ôpraos ,

A criação da Procuradoria-Geral da União separa as atr.!.

bua.côes próprias de Ministério Píib.La.co daquelas orêec-aes de Defesa

"Art. 199 - Fundada na vaâomzação do trabàlh:> e na li!:erdade de aní,
ciativa, a ordem econêrnica tem POr finalidade qarantir a toõos vida digna, SOCJ..àf
nente justa, observados os seçuintes pnncipl.Os: -

I - sol:erania nacionat r

II - l.?J=OOriedade privada;

III - ftmção SOCJ.a1 da PJ:Ol?rl.edade;

IV - livre oonccrrânoaar

V - proteção ao COllSlXn1dor e ao rreao embaerrtej

VI - redução das desiguãldades 'reqaonafa e SOCl.ais;

VII - busca do oleno €llDJrego;

VIII - atendllrento às peculiaridades das errpresas de oeqpeno cceee,

§ ÚIUCO - :E: asseaurado a qualquer pessoa o exercicio de todas as ati
vidades eccoêmces , J..Ildeperrlentement.e de autorização de órgãos públicos, salvo nos
casos previstos eu lei, justJ.fl.cados pela proteção ôos antaresses da coletividade ,
CCIlIJet.incb à imCl.ab.va privada argamzar e desenvolver as ab.VJ.dades econânicas."

JUSTIFICATIVA

A redação prcccsta daixa mais clara a priondade que dave ser dada à
:l.niI:iativa pravada na orgamzação e desenvolviIrento das ahvidades produtivas, sem
ôescreaar- o texto do ProJeto de constaeuaoão, que se orocura ta:mbén aprirrorar.

r
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§ 12 - A casa é o asilo mviolável 00 WivIduo. Ninguém pode penetrar
nela, à noite, sem consentimento do rrcrador, a não ser em caso de czíme ou desastre,
nem durante o dia, fora dos casos e "'! fonna que a lei estabelecer.

§ 13 - II inviolável o sigJ.1o de =espondência e des ccrmmícacôes tele
gráficas e de dadosI salvo, nos casos e na fozna que a lei estabelecer, para fins dê'
investigação crlnlinal e J.nstrucão processual.

§ 14 - Não há cr.ure sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
OCIIlinação legal. A lei penal não retroagirá, salvo pera beneficiar o rêu,

§ 15 - Não haverá JUIZo ou tribunal de exceção. Ninguém será processado
nem sentenciado senão pela autorJ.dede ex:tll;letente, e tanpouco privado de libeIdade
ou de seus bens sem o devJ.do processo legal.

§ 16 - Aos 1J.b.gantes, an processo Ju::hcial ou adrninistratJ.vo, e aos ac:u
sados em geral, são assegurados o oontrachtõrio e a anpla defesa, can 9S netos e :re
cursos a ela interentes. -

§ 17 - são :lnailinissiveu.s ,no processo, as provas obtidas por meios ilíci

2P014~J---=-6=--- ----,

~O

..". PUdll.lO/eOMls';.o/IUICOMIII'ÃO ---,

EMENDA
~

Disnositivo _: Art. 10.

Dê-se ao Art. 10 do l?roJeto de Constituição, da CaIlissão de Sistanab.
aaeâo, a seouinte redação: -

=_~ Tt:l(TO/~USTI'ICAÇÃO _,

tos.

Art. 10 - ~ livre a associação profissional ou sinhcal nos seus "ª'
rios gráUS1 a sua oonstituiçào, a representação legal nas
convenções coletivas de trabalho e fontes de custeio dos
respectJ.vos sistemas serão J:egU1ados em lei.

§ ômco - II vedado ao 1?OderPóblioo qualquer :l.nt:erfeJ:ência ou inte.E
vençâo na orqemzaçâo sirrlical.

JUSTIFICATIVA

:e JlI~J.OSO que o texto constitucional, rlgido em sua essência. CXIl
tenha normas prograrráticas sem descer- a minúcias que poderão vir a enri~ 00
biernaneira as rejacõee SOC~aJ.S delas decorrentes. Este é o caso específico do ar

ti.go 10 00 Projeto de Constituição aprovado pela Calussão de Sistematização, e
que trata de orgamzação smdLcal.

Assim, e1J.minando toda e qual.g\Er mterferencla ou intranissão do Es
tado consagrada no anterior reqime, apresentarrcs a presente alternativa que tem
J:lDr objetdvc pr:!ne:i= dei= ê lei hierarquicarrente inferior a regu1arrentação õos
):lOStU1ad.os báSicos tnseraõos no texto consb.tucJ.onal, p::ldendo, assim, me1b::lr adaE.
tã -los à nossa reab.dade social.

----- -- - .---- - -------- --- ---I

'L[NI;,RlrJ/C(,Nl"io/sUICQylSSÃO _

PIENARIo

r.r-------------TUTO/JUSTIFICAÇio- --,

Dispositivo Elrendedo: Artigo 69 e seus parágrafos

Dê-se a segujnte zedacâo ao artigo 69, 00 Projeto de Constituição, da
OCllussão de Sistematização:

"Art. 69 - A constituição assegura aos brasJ.1eiros e aos estrangeiros
xesJ.dentes no país a JnvJ.O~dade dos direJ.i:os cancernentes à vida, à 11berda

'de, à segurança e à propriedede, nos temos segujntes: -

§ 19 - Todos são iguaJ-s perante a lei.

§ 29 - NJ.IJgUérn é obrJ.gado a fazer ou dei= de fazer alguna coisa ~

não em virtude de lei.

§ 39 - A lei punb:á qualquer dI.s=inwlação at:entatána dos direitos e
l:ibeJ:dades fundanentais.

§ 49 - A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ~
ameaca a ilJ.reJ.to.

feito ou fi CO~";9J;tl.~ nEo preJudicará o <4reito adquin.do, o ato jurldioo P"f:

§ 69 - II livre a rram.festação do pensarrento, vedado o anotúmato,preser
, vado o 5J.gilO da fonte Jomalística, resp:mdendo cada tm, nos temos da lei, pelOS

abusos que """,ter. II assegurado o direito de resposta, proporcmnal ao agravo,além
de :indeIuzacâo por dano material, noral, ou à imagem.

§ 79 - II mviolável a 1J.berdede de consciência e de crença, assegurado
o livre exercício dos cultos religJ.Osos e garantJ..da, na forna da. le~, proteção aos
locais de culto e a suas lJ.tI1rgJ.aS pertioulares.

§ 89 - II 1J.vre a J.ocarocão no terrJ.tório nacional em taIpo de paz, e,
respe2tados os preceitos legais, qualquer pessoa poderá nele entrar, pennanecer
ou dele saJ.r cem seus bens.

§ 99 - NJ.IJgUérn será su!:ltebrlo a tortllra, a penas cruéis ou a tratanal
to deS1.llll3IlO ou degradante. A leu. o:nsiderará a prática de tortllra, o tráfico de c1J:Õ
gas, os crirres hediondos e o terrorJ.SllO crimas inafianJ;áveis, lllsusceptíveis de grii
ça ou anistia, p:>r eles resp:mdendo os m3Irlantes I os executorese os que, p:XIen:b
evitá-lo, se anitirem.

§ 10 - O trabilllo é dever de toOOs. l! livre o exeroicio de qualquer

trabilllo, ofIcio ou prof1ssão, observadas as qualificae&;; que a lei ';;;gir~---

§ 11 - são invioIâveis a in1:JJ1udade, a vide priveda, a honra e a imagem
das :PeSsoas, assegurado o dl.reito à indenizacão t;:elo dano material. ou noral decorren
te de sua VJ.Dlação. -

§ 18 - Ninguém será considerado culpado até o trânsito en julgado de
tença penal condena1:ÓrJ.a.

§ 19 - NlIlgllém será identificado crfmínajnente, salvo.J:lDr autorização j
dicial.

§ 20 - Será ailmJ.tide ação prJ-veda nos czímee de ação pública, l'"
nEo for intentade no prazo legal.

§ 21 - A leu. sarente pcXlerá l:eStí:in;Jir a pllb1lcl.dede OOS atos
suais quamo a defesa da mtimJ.9ade ou o mteresse social o exigirem.

§ 22 - Nenht111a pena passerá de pessoa do condenado, nas a obr:Lgação
reparar o dano e a decretação do perc'iJrrento de bens poderão ser estendidas aos
seres e contra elas executadas, atá o limite do valor do patr:lniinio transferiOO,
temos da lei.

§ 23 - A la regulará a :Inllv.uluali.zação de pena.

§_24 ~ Não haverá pena de norte, salvo em caso de guerra declarada,

caráter pezpét:uo, de trabalhos forcados ou de banínento,

, § 25 - Ninguén será preso senão em flagrante delito, ou por orden de au
toridede CXIll"'t:ente. A prisão de qualql1er pessoa e D local orne se encontre serão cõ
IlDJIlicados :lJnedi.atam3nte ao JIllZ eatj?etente e à famI1ia do preso ou pessoa por ele :Iil
dieada. Q preso será infOJlll'ldo de seus dJJ:ei1;o .. , entre os quais o de pennanecér calã
00, assegurada a assistência de famI1ia e de advogodo. A pnsão ilegal será inediã
tam3nte relaxada pela autoridede judJ.cJ.ár:<a. -

§ 26 - Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, CJU'l11do a lei admi
tir a liberdade provisória, CCIlI ou sem fiança. -

§ 27 - II assegurado aos detentos e aos prazidiários o respeito à sua an
tegridede fIsica e noral, levando-se em conta, quanto à aplicação da pena, a natuiã
za desta e a situsção peou1J.ar 00 apenado. -

§ 28 - O Estado JJXlen1zará o condenado por erro judiciário, asSJJIl ecec
o sentenciado que ficar preso além 00~ :i.nd:Lcado na sentença••

§ 29 - Não háverá pr:LSão admím.stratava, salvo CCIlI autorização Jt>'Iiciári
a, nem pnsão civ:L1 pxt:' divida, exceto a do depoSl.tãrio infiel,' a do resp::msável :r;:;
lo :lna<linplemento voluntário de obngação alinentar ou daquele que se haja apropr:lã
00 de m::>do doloso de tr>butos recollúdos ou descontados de terceiros, na fODlB tiã
lei.

§ 30 - O preso ten direito à :lderitificação do órgão respoosável por sua
prisão ou interrogatón.o policial.

§ 31 - Ninguém será privado de qualquer dos seus ilJ.reJ.tos J:lDr • IIDtivo
de crença religiosa ou de convicção fJ.1osófica ou pol!tJ.ca, salvo Se as invocar pa
ra ex1mir-se de obrigacão legal a tcx10s J.1Y!:Osta e recusar-se a cunprir \ prestaçãõ
alteJ:nativa, fixada em lei.

§ 32 - II livre a expressão da ativl.dede mtelectual, artística, cientI
fica e de ocrenícacãc, 1\os autores pertence o direito exclusivo de ub.lização, pllbll
cação ou reprodução de sua obra, transnussIvel aos herdeiros pé10 tattx> que a lei f~
xar. t assegurada proteção, nos tenIDs da leu, às partiC2.pacões individuais em abras .
ooletivas e à reprodução de :imageme voz humana, inclusive nas atividades esporti
vaso

§ 33 - A lei assegurará aos autores de inventos índustrlal.s pnv~io 
taIporário para a sua utilizacão, bem ccmo proteção às craaçêes .inJustriais, à prp
pr~edade das marcas, aos nares de enpresas e Si outros signos dJ.stJ.ntivos.

§ 34 - Todos têm direito de receber dos órgãos públiCOS, na forma da
lei, infonnacões de interesse particular, ou de entidedes que representen, ressal

cu'o si lio se'a vel à segurança de sociedade e 00 Estado.-

• -- §' 35 - A todos é assegurado, na fonna de lei,~tõde petição oos
Poderes Pób1J.cos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem
caro a obtenção de certidões junto às ~cões públicas, pera defesa de direitos
e esclarec:urentos de situscões.

§ 36 - Nenhan braslleiro será extradJ.tado, salvo o naturalizado, em caso
de oriIre CC1lUlllI pratJ.cado antes de nat:ura1J.zacão ou de~ envolv:iIrento em trá
fico intemacmnal illc~to de drogas entoJ:peCentes, na fonna de lei. -

§ 37 - Não será concedJ.de extradição de estrangeiros J:lDr crima pol!tJ.co
ou de q;>inião.

§ 38 - Conceder-se-á asilo pol!tJ.co, na forma de lei.

§ 39 - II assegurado o direito de prq;>nedede. A leu. estatelecerá o pro::e
d:urento pera desapropr:<ação por neeessl.dede ou utilidade pública ou por interesse sõ
c:zal, llEdJ.ante Justa e prévuo indeIuzaoão em dinheno. Eln caso de perigo público :imT
,nente, a autoridede ex:tll;letente poderá usar pmpn.edede parb.cu1ar, assegurado ao prÕ
pr>.etário indenização ulter~or, se houver dano. -

§ 40 - A propriedade rural de atá vmte e = hecl:ares, desde que tra
balhada J:lDr una famI1ia, nEo será objeto de penhora pera pagarrento de déb~to. A leI
definirá os meios de fmancl.ar o seu desenvolviIrento.

§ ,41 - ll'garanb.do o dlle~to de herança.

, § 42 - A sucessão de bens de estranganos situados no Brasil será regula
da pela la brasJ.1eira, em benefícuo do cônjuge ou dos fJ.1hos brasJ.1eJXOs, sarpre
que lhes não seJa mais favorável a la pessoal do de CUJUS.
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PLENARIO

JUSTIFICATIVA

o objetivo da presente emenda é garantir, constitucionalmen
te, todo e qualquer direito político aos servidores públicos ci

yis.

O art. 49 do ProJeto de Constituição (Al da Comissão de Sis

tematização, aplica normas para o servidor público no exercíco de
mandato eletivo. Ora, se o servidor se elegeu, naturalmente, foi

candidato e, se foi candidato, filiou-se a partido político. Es

tão implícitos, portsnto, todos os direitos políticos para o ser
vidor público. A norma do art. 49, no entanto, se refere ao fa
to consumado, ou seja o servidor já eleito.

O art. 16, no seu § 7º, confere à lei complementar a facul

dade de estipulsr outros casos de ineiegibilidade, além dos pre
vistos na ConstituAção.

Assim, amanhã, como hoje faz a legislação eleitoral, a. lei

complementsr poderá discriminar servidores públicos, :.1I1lpedindo-os
de se filiarem a partido político de sua livre escolha e , 'deste
modo, ficam cerceados em seus direitos políticos.

Ellenda aditiva
Acrescente-se, ao art. 207,' o seguinte parágrafo 212, renu..e

rando-se o atual parágrafo único como § lº:

11§ 2º _ A lei disporá sobre o sistema nacional de abas

tecimento de combustíveis e álcool carburante, obedecidos os

seguintes critérios:
a) na distribuição para revends, pelas empresas distri

buidoras;
b ) na venda a retalho, com entrega a domicílio,pelas er!

presas transportadoras-revendeoras-retalhistas;
c) na venda a varejo, para abastecimento automotivo,pe

los postos revendedores.

JU5TIFICAÇAO
~ ponto fundamental da segurança nacional a normalidade do

abastecimento de combustIveis e O perfeito disciplinamento dos segmen
tos distribuidores dos derivados de petróleo.

Todo o sistema transportador, responsável pels circulação da
riqueza nacional, pelo abastecimento das populações e pelo escoamento.
dos corredores de exportação está indissoluvelmente ligado àquela pre
missa. I

Para que se atinja aquele objetivo, impõe-se uma perfeita in
tegração entre a produção petrolífera e o seu refino e os segmentos I

responsáveis pela distribuição dos derivados de petróleo, principallle,!l
te os combustíveis, inclusive o- álcool carburantem -- que interessa a
uma s~ghi ficativa parcela da frota nacional de veículos automotores -
uma vez que desse conjunto de atividades depende a vida da nação.

A emenda pretende prevenir eventuais distorções, de custos e
repercussões altamente danosas para a economia brasileira, propondo um
legislação defm.l t ava , disciplinando essa importante e vital atividade
que, embora empiricamente, vem-se implantando no país, no curso' de se
desenvol vimento.

EMENDA
PJ

= Tl:ITO!oJUSTIrIC&ÇÃO' -,

PLEIl.1I.10/COWI"iO/'UleO"I'S~_-'- --,

§ 43 - O Estado pzaroverá, na forma da 1eJ., a defesa do COl1Slll1U.dor.

§ 44 - :t: assegurada, nos tenros da lei, a essaeeêecae rel~l.Osa prestada
por brasJ.l.ei.ros nas errtadades cavíe e mi1.J.tares de drrtemaoâo celetJ.va.

§ 45 - Trocs pedem reunir-se pacrlicalrente, sem araas , em1= abertos
ao públ~co, independenternante de autorização, e:o.gível., na fODIa da la, pré.vJ.o avi
se â autoridade, que só .J.nterferirá para manter a ordan e garantir os dJ.reitos J.ndI
viduaJ.s e ccreerccs, O dJ.reJ..to de reunião não pode ser usado para frustar outra ri'
união, prev:l.arrente convocada pata o l!IeSl1D local. -

§ 46 - t plena a. l:tberdade.de associação para flIlS J.ic,tos, vedada a de
caráter paranu.1J.tar. A craacãc de associação iniepende de autorização I vedada a in
terlerência estatal em seu funcl.ClllallEllto. -

§ 47 - As aesoctacões só pcXlerão ser cctrpul.somarrentie daascfvadas ou ter
suas atividades suspensas por decisão JlXU.cial transitada em Julgado.

§ 4~ - Ninguán polerá ser CClTp31iào a associar-se ou a permanecer as~
ciado.

Preservando ",tê onde possível o texto emanado da Canissão de S>6tematiza
çâo, esta proposição objetiva aprmorá-lo, escollIlaJldo-o de alguns excessos mdesE!
-iévets e de alguns preceatos que não se harrrom.zam oc:m o arcebouco JurídJ.co - J..I1.5tT
tucional de um estado dawcráb.co de dJxel.to que se pretende rea1rcente 1J.vre e nõ
fumID. -

JUSTIFICACKo

§ 49 - cemceder-se-á "habeas corpus" S5rpre que alguém sofrer ou se a
char ameaçado de sofrer vacjêncaa ou coação em sua liberdade de ãoccnocão, por~
lidada ou abuso de poder, -

§ 50 - Cl:lnCEder-se-á mandado de segurança para proteger dlJ:eito líquiilo
e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", seja qual for a autorJ.da
de responsável pela il.egahdade ou abuso de pcder, -

§ 51 - ccnceôer-se-ã II\3.I'ldado de fujunção, na fonna da Iea., sanpre que a
falta de nonna regulamentadora tome invJ.ável o exercício das lilierdades canstJ.tu
cianais e das prer.rogativas merentes à nacionalndade, à soberania e à cadadaru.a, -

§ 52 - COnceder-se-á "habeas-data":

I - para assegurar, na fonna ela leJ. , ao orasaãerrc o CC!lhecJ.nento de i:!!
fonnaçÕes relativas à sua pessoa, constantes de reçp.stro ou bancos de dados de enb.
dades govern.arrentais, ou de caráter público, :ressalvadas as infonnar;ães CUJO s1.gilÕ
seja indJ.spensável à segurança da sociedade ou do Estado.

II - para a reb.ficação ele dados, em não se preferindo fazê-lo por P":'?
cesso sigiloso, Judicial ou aêhtwu.strativo.

, § 53 - Qualquer mdadão ou pessoa Jurldica é parte legitJma para
ação lDPular visando a anular ato J.1egal e Lesivo ao patnniimo de entJ.dade
ca, à morakadade admim.strab.va, ao trel.O embaerrteI ao patrJ.m5nio hístôraco e
ral, ou a õrreí.to sem tJ.tularidade espscifica que Interesse à cammidade.

§ 54 - O processo judic:tal. penal ou civil será contraditório,' assegura
do anplo direl.to à defesa e à prova, bem caro a acesso aos recursos essencJ..ais aõ
seu exercfcao,

EMENDA 2P014E!!?-2 J '=C'P"D"S"~[! Constituinte MYRIAM PDRTELlA-==------------'. '-=----- _J

§ 55 - t reconhecida a anstatnação do Jún cem a orgam.zação que lhe der
a Jea, para o julgaI!Ellto dos crarres dolosos contra a vide, A lei polerá atrJ.bw.r ao
júri o Julgamento de outras causas cfveas ou cramíneda,

§ 56 - cabe ação de mconsb:bJci.an.a1i&de contra ato ou anissão, que fI.
ra preceito desta ccnstãeuí.oãc, -

§ 57 - serão gratuitos todos os atos necessários ao exercfcao da c~
nia, para as pessoas >:ecooheciclelrente pobres, na fonna da lei.

§ 58 - O Estad::> prestará assistência jurfdíoa lntegral e gratuita aos
que cc:rrprovarem insufiCJ.êncaa de recursos 6

§ 59.- Os Ctlreitos e garantJ.as expressos nesta Cl:lnstitu>ção não excluem

7 outros decorrentes do regiIre e dos principJ.Os por ele adotados I ou das tratados in
ternacionaJ.s de que o Estado seja parte. -

r
· r-------------- c:ON'T ITU l/ r.: -~--____;~------""--

- ~.

=------------- TEltTO/~UST1FIC.çio--_----------__,

Ing..1ua-sE, onde couber, no Capítulo IV do Título 11
d i spus Lção sequmte , renumerando, se for o caso:

Art. - A Le i não poderá excluir os .militares, os policiais mili

tares, os bombe i r os militares e os servidores públicos civis do
exercício de qualquer direi to politico, ressalvado o disposto ne~

ta Consti tuaçâo .

EMENDA ADITIVA
DISPOSlT1VO EMENDADO TíTULO 11 - Dos Direitos e üarent i as Funda

ment a i s - Capítulo IV - Dos Ol.reitos Políti
cos

EMENDA ADITIVA _ .AUTOR DEPUTADO MAX ROSENMANN - .P!lQIl,- PR

J

Acrescente-se ao Art. 207, o seguinte parágra fo 22, renuaaran-

do-se o atual parágrafo único com o § la:

§ 28 - A-Led disporá sobre o sistema nacional de abastecimento

de combustíveis e álcool carburante, obedecidos os seguintes critérios:

al ns distribuioão oara revenda oelas emoresas distribuidoras·

b) na venda a retalho, com entrega a domicílio, pelas empresas

transportadoras _revendedetras_retalhistas ;
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EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 50, do art. 16, a seguinte redação:

----- Fixar a idade mínima para- oscandidatos a prefeito em 25
anos, leva a um paradoxo: aos 21 anos, qualquer cidadão pode ser elei
to deputado federal ou estadual. Sendo deputado federal, ele pode, no
sistema parlamentarista, principalmente, ser Ministro de Estado. Mas
não pode ser prefeito. Ele pode, mais ainda, ser até Primeiro-Ministro
cargo hierarquica e politicamente acima do de Presidente da República.
Mas não poderá ser prefeito , nem sequer, do menor ou menos importante
município do Brasil. Em outras palavras: o cidadão, aos vinte e um anos
no sistema parlamentarista, principalmente, pode dirigir e administrar
uma nação como o Brasil, mas, nos termos fixados pelo Projeto de Cons
tituição oferecido pela Comissão de Sistematização, não pode adminis
trar qualquer município brasileiro, como prefeito.

Para eliminar essa aberração, a Emenda proposta, além de
corrigi-la, faz justiça à nossa juventude' estudiosa. participante e
interessada na solução dos problemas que afligem nossas populações,
orincipalmente do interior.

'EMENDA
tJ

r

PLI.O/eOI:lISlio/lU&CO.-Julo ---,

PEmlRIo
r::T TlXTO/lUSTlflCtÇio, --,

c) na venda a varejo, para abas t ec i mento automctrvo , pelos pos-

iEMENDA 2P01487,-=-9=--- ----,
(!J COOSTIlUINTE MAX ROSa"'IAI~r

01 '-
09 - Vl~ala~siMax Rosenmnn

- MaurícJ.o Nasser
10 - Alexandre Puzyna02 "

03 Maurício Fruet
11 Ai r-ton Cor-dea r-c

04 12 - Carlos Vanag reVictor Faccaon i
13 - Chagas Duarte05 - Jonas Pinheiro

06 - José Lins
14 - Manoel Rfbe ar-o

07 - Santmho Furtado
15 - Vacto r Fontana

08· - ~~;;QN.nto-- 16 - Manoel Castro
17 - Jayme Paliarin

. tos revendedores.
-

A Lei complernentar, atual Lei Orgânica da Magi
tratura, estabelece a s i s temát í ca adequada para a eleição do
Orgãos 'diretivos e', 'naturalmente, a e~entaal mndâ f'acação qu
venha a sofrer, ao se instItuir o Estatuto da Magistratura, d

que trata o. art. 113, do Projeto, fixará certamente dispositivo
cautelares, objetivando evitar distorções pr e.iudí caa.í s ordem
interna dos tribunais".

te redação:

EMENOA MODIFICATIVA

Dê-se ao inciso I, do art .. 116, a segui~

11I _ ed.eger, nos termos de Le i comp1emen

ter, seus órgãos diretivos e eLebor a r seus r~

gimentos internos, com ...bservância das nosmas
de processo e das garantias processuais das
par t es a dispondo sobre a competência e o fun
cionamento dos respectivos órgãos juridicionai
e adminlstrativos".

JUSTIFICAÇAD

It§ 52 _ São inelegíveis para os mesmos cargos, no per!!!
do subseqUente, o Presidente da República e os Governadores
de Estado e do Distrito Federal, e quem os houver sucedido,

ou substituído nos seis meses anteriores à eleição, permi ti
da aos Prefeitos uma reeleição!!

JUSTIFICATIVA
A regra geral da inelegibilidade dos titulares de man

datos executivos, para o período subsequente, não é de adotar-se para
o caso dos prefeitos.

A cautela, quanto aos cargas de Presidente da República
e Governador de Estádo á admissivel, dado que são posições fisicamente
distanciadas do povo, que toma conhecimento de seus atos e decisões, de
longe, apenas pelo noticiário cotidiano. Por outro lado, o poder de
pressão e a máquina administrativa à disposição de um governador de Es
tado ou do Presidente da Repúb l aca , são, mesmo respeitadas as propor- 
ções , incomensuravelmente maiores do que dispõem os prefeitos. Além
disso, o prefeito, na quase totalidade dos casosk , exceção feita, ape
nas, para as grandes metr6poles, é fiscalizado pela população, na dia
a-dia, quase fisicamente.

Nessas condições, enquanto um governador de Estado e princi
palmente o Presidente da República. dispõem de reais pnss i b i Ladades de
influir decisivamente no resultado do pLea t o de sua sucessão, ao pre
feito é difícil, quase impossível atuar com a mesma desenvoltura, em
virtude dessa fiscalização direta, quase pessoal, que a população do mu
nicípio, os Partidos, os vereadores exercem sobre ele. Por isso, não
vemos inconveniente maior em possibilitar aos chefes de executivo muni
cipal uma reeleição. A população dos respectl vos municípios caberá de::
cidir se os reconduzem ao cargo, ou não, o que, evidentemente, forçará
esses prefeitos a se esmerearem na administração municipal, para obte
rem o consenso de seus munícipes .

CDNSTITUINTE MAX ROSENMANN

.EMENDA
f:

2P01488-7----'-------, ~1'..IITjDDRJ
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uêcse ao inciso 111, do § 32, do art. 16, a seguinte redação

.l?'
, .

PLEN~RIO

,.
EMENÕA MODIFICATIVA,

r;-r-------------TEXTO/JUSTIFI~AÇiD- __,

Acrescente-se ao Ato.das Disposições Gerais e TransitÉ.
rias do Projeto de Constituição liA" da Coollssão de Sistematlzação un artigo com a
seguinte redação:

111-11 _ Prefelto:'vinte'e'um anns ;"

JUSTIFICATIVA

Atualmente e em passado recente, numerosos têm sido os casos. de jovens prefeitos, na faixa de 20 a 25 anos, que se têm revelado ex-
celentes adníntstradcres , .

lIArt. São estáveis os atuais servidores públicos
da União, Estados e Municípios nomeados antes de 24 de
janeiro de 1967 e não anrançados pelo disposto no § 22

do art. 177 da Constituição promulgada naquala data." I



JUSTIFICAÇAO

Consoante o procedimento observado por todos os textos
constitucionais subseqUentes à Carta de 1934, que institucionalizou a estabilidade

no serviço público, a Constituição de 1967, art. 77, § 2., conferiu estabilidade a
todos os servidores públicos que, à data de sua prOll>Jlgação, contassem, no mínimo, .
cinco anos de efetivo exercício.

C) - tres por cento, ao Fundo Especial para aplicação nos

Estados do Norte ,Nordeste e Centro-Oeste na forma
que a lei estabelecer.

JUSTIFICATIVA

= TEXTD/~lIST1.le"çiD- ___,

ff}P""TlDO~• PMDB
2P014~~.~.3~ ~

DEPUTADO JDS~ MELO

A destinação desses recursos, através de Fundo Especial,
aos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste visa promover equi

líbrio sócio-econômico entre os Estados da Federação e constitui..
mecanismo mais eficaz de garantia dessa intenção constitucional.

IEMENDA
l!J

ÁdemaiS I a instauração de una nova ordem jurídica re
quer se~_" superadas situações anômalas residuais, para que se possa proceder à r!,

tomada da normalidade institucional em novas bases segundo preceitos que não dêem
mar em à reedi ão de e uí vacas de natureza idên i

o caráter restritivo do beneficio, no entanto, resul 
tou em detrimento de un considerável contingente de servidores públicos, represen

tando, em alguns casos, medida de suprema injustIça, porquanto excluía servidores
que por lapso mínimo não satisfaziam o requisitode temo de serviço, arb!trariame.!l

te fixado, una vez que ~J;azões de di'ª-lli ou de ~o que o flJfK1..amentem •
...~ - Decorridos vinte anos, esses servidores continuam pIe.!

tando serviços em situação precária e sem perspectivas de solução, una vez que o
requisito de aprovação em concurso para aquisição de estabilidage é un princípio~

vidamente consolidad" em nossa tradição constitucional e aân1nlstrativa, devendo
destarte integrar o futuro texto constitucional.

Afora as considerações de direito que envolvem a ques
tão, há QUe se considerar o aspecto hlJnanitárlo e a existência de precedentes em
nossa tradição constitucIonal e que justificam, por si só, a adoção da medIda em

causa.

r
CONSTITUINTE CHAGAS NETO

IEMENDA
fD

PLEIlllRIO

Di-se nova :redação ao artigo 5', das DiBJ;XlBi\iies Transitórias:

OISPOSIÇOES TRANSITORIAS

Dê-se a seguinte redação ao artigo 12 do Projeto:

Art. 12 - As eleições municipais previstas para 15 de no
vembro de 1989 reger-se-ão pelas normas apÍlca
das às eleições realizadas em 15 de novembro de

1985.
1--

PLI:JC""'D/CDNI'SÃD'IUICDlUlJliD--- ---,

PLENIlRIO

JUSTIFICATIVA

O art. ,B do Projeto proibe a elaboração legislativa d~

matéria eleitoral no ano de reelizaçilo das eleições. Tendo em vista
que a 15 de novembro do corrente ano está prevista a realização

de eleições municipais e que o termino dos trabalhos da Assembléi~

Nacional Constituinte coincidirão com o deflagramento das campa
nhas municipais mister se faz dispor dos instrumentos legais per
tinentes.

!EMENDA 2P01494-1 -_
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- Art. 5!! É concedJ..da arústia a todos que, no perítxlo de 18
de setenibro de 1946 até a data da pran.ügação da Consb.tuição,fQ
raro atingidos, emdecorrência de ttDuvação exclusivanente polÍt!
ca, por atos de exceção, Instatuciceeds ou carplementares, e aos
que foram abrangidos pelo Decreto LegJ.slativo ne 18, de 15 de qg,
ZeIDro de 1961, bem caro aos atmg:i.dos I:elo neceeeo-aea ne 864,
de 12 de seta:ri:xro de 1969 e, aos atingidos pela lei na 4.902 de
16 de dezeIiJro de 1965, asseguradas as praroçÕes, na.anatuvíôeôe,
ao cargo, euprego, posto oú graduação a que teriam drredto se E§.

tavessem en serviço ativo, obedecidos os prazos de peznanência /

~tJ.~~d:~~~~~:;e:s~=
dos servadorea pÍblicos civis e mJ.J.i.tares, observados os respecq
vos regimes JurÍdJ.cos.

JUSTIFICATIVA

Na verdade, ao artigo 52 das Disp:>sições Transitónas,

foi acrescentado, sarente, o seguinte: 11 e, aos at:i.DPdos pela lei. ne 4.902, de 16

de dezedJro de 1965 ", pede o mesmo, quando da sua redação antenor, não atJ.n;ia /

os EK-carbatentes da Força Expedl.cumária BrasJ.1eira; àqueles que tanto defenderam

a nossa Pátria.

EMENDA
[!J

PLENARIO

= Tl!:xTO/~Unl'le...;i.D------_,_------___,

r.r-------------Tl:XTD/~lISTlflC"çiD------:_-------

Emenda supressiva

Emenda modificativa Título V Capítulo I Seção VI.

Dê-se ao item C do inciso I do art. 188, a seguinte redação:

Título VII - Capítulo III

Suprima-se o § 32 do art. 251



JUSTIFICATIVA

O disposto neste parágrafo inviabüizará a produção artistiéa-cul

,tural no país. 1-
-. N'TlTU1HTlI! ... _(::7056 IUC~I-UIH.I,TUIll

- - - I -- CI'EMtI,

p:r-;;''''IIT.DO~

MDR

t1Art. O produto da arrecadação de impostos inci
dentes sobre a agricultura será destinado ao desenvo.!w
vimento da pesquisa agrícola e ao fomento de obras ,sE.
ciais no meio rural, na forma que dispuser alei".

JUSTIFICAÇADL _

E lamentável, mes até o momento não temos conhe
cimento de nenhuma proposta concreta à Constituiçtio capaz 'de garao
tir ao setor primário o retorno dos agricultores m'igrantes às te!

ras de onde sairam durante os últimos 2D anos em busca de sobrevi
vência, nos grandes centros.

= TUTO/JUSTlflCAÇ;,O ---,

DISPDSIÇDES TRANSITORIAS

Dentro dessa visão pessimista que preva'1ece em
relação ao campo, estamos formulando proposta sugerindo definições
para este setor que hwá muito, vem sendo penalizado, fazendo retor w_
nar à agricultura e à pecuária, em forma de investimento, todo o

dinheir~ arrecadado ~obre os produt..os agrícolas.

"Art. 253 \ .

m------------- T!UO/~USTI.lCAÇio'-_--_--------_,

favorecer-á o produtor e O ecns,!!
rodutividade, atacando o proble

para a' auto-sustentação das

PI.ld.iIII0/CO'llSdoJIWt4I1IUlo,- ----,

atividades do

§ 4' A União, os Estados, o Distrito ,ederal e os
Municípios, conforme estabelecido ém lei, concederão
incentivos fiscais à empresa que dispensar vantagens

originárias da modernização tecnológica e da automat,!,

zação , mediante a redução de tributos, de forma gra-
~ dual e proporcional ao aumento de mão-de-obra empre9~

da",

mldor, aumentando

I - Acrescente-se ao Art. 253 do Projeto de Constituição da Comis
silo de Sistematização o seguinte § 4':

EMENDA 2P014~7~61tJ Deputado JDAD DA MATA -'''-'--------------,j .rr~~~·:=:J

tJ Plenário

a) - a partir da promulgação da Constituição, apli

car-se-ílo, respectivamente, os percentuais de
vinte e vinte e hum por cento, calculados sobre
o produto da arrecadação dos impostos referidos
nos incisos III e IV do art. 182, mantidos os
atuais cra t ér í.ns de rateio até a entrada em
vigor da lei complementar a que se refere o art.
190, inciso 11;

b) - o percentual relativo ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal será elevado
de um ponto e meio percentual no exercício fi
nanceiro de 1989, ahngindo o percentual esta
belecido no artigo 188 J I, ai

c) - a percentual relativo ao Fundo de Participação
dos Municípios, a partir de 1989, inclusive,
será elevado à razão de hum e meio por cento

para que atinja o percentual estabelecido no'
art. 188,},b.

JUSTIFICATIVA

Apesar dos indiscutíveis avanços contidos no projeto da

nova sistellJática da distribuição dos recursos tributá;iOS, algumas
al terações mere'cem ser fei tas no sentido de antecipar os resul ta
dos que favorecem os Estados e Municípios, em consonancia com
descentralização e fortalecimento federativo.

Dê-se as alíneas 8,b e c , do inciso 11 do § 1!l! do
art. 13, a seguinte redação:

..". TEXTOIJUnlrICAçio---------------,

'EMENDA· 2P01496·8·
l:J beputado JDAD DA .MATA ."'",.....;:=-----'----------'--,

Num país como o Brasil, onde a disponibilidade
de mão-de-obra cresce de forma geométrica enquanto a oferta de e!!!,

pregos aumenta apenas de for" mat~tica, não se pode admitir i!!,

centivos a automatização d'1'/~er1'1JS nas indústrias e na agricul

tura. Esse procedimento, que em centros mais evolu!dos tem demon!.
trado resultados salutares, no Brasil tem sido prejudicial à CI~

se trabalhadora, do campo e da cidade, hoje enfrentando crescente
onda dê -desemprego.

Por este motivo se faz necessário que a nova
Consti tuição determine princípios a ser-eni regulados por Lei Com

pLemerrt ar , contemplando- e incentivando as empresas que optarem pe
lo ofeI',ecimento do maior número de empregos. Isso viria, ainda,

JUSTIFICAÇAD:

Na condição de uma Carta de Princípios Que vai
estatuir as normas fundamentais da vida brasileira, a Constitui
ção que estamos elaborando deve se voltar para a qefesa dos inte

resses de todos os segmentos da sociedade.

I'L.EIlA"IO/COIlI'IÃO/IUICOIlI"iO- --,

I - Inclua-se no Capítulo III do Título VII do Projeto de Constitui
ção da Comissão de Sistematização o seguinte A~tigo:

r
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Aos que se detém de IIXldo :l.nocente ou por nalícia 110 insustentável
~b:> foDlEl1 de que a IlBtéria da fjxação d:> l.inute legal d:>s juros reais -
e de Imole emstituciooal, é ban 1atbJ:ar que a constituição Norte-I\nerican
agora vai CCtlpletar ~ seu duplo centenário, previu o porte de ema .;..., direito
fundaneltal do cidadão aner~ CBill cf Rights, artigo II). Jeffersoo e Benj
FxankJ.jn sufraganun a disposição poJ:que ela, ao nanenb:> an que foi esculpiJla:e:n= =:idade =esponcleote às lutas pela :ind<pendêncla e a~

~ surja, POJ.$, na nova Ca1stituicão brasileira, una oorna,
a que ora ~ prq>oe, capaz de frear a especulação que sufcca a eccr>ania, ter
~ a pratica da usura e garantiJ1 às~ fIsicas e jurídicas a segurança de

:,,:=':~ crédib:>, de IIXldo a que não se 1nterratl;a õ .,niCesSõ de desenvo.!

Qle a regra prc:posta, UlIa vez adotada, sitva, de noio definitivo,
agora e para os tenpJs futuros, a nomal.izar O funcialaItento ele nosso sistena fi
nanceiro !' tomar o nercad:> ele crédib:> bancário s1ntorUzado em sua função sa::1aJ.
de apoio a eccr>ania ôc pais.

aliviar as empresas brasileiras, sufocadas pelo excesso de tribu
tação.

A Emenda que apresentamos visa, poa s , estabe
lecer pr inc Ip í os para o funcionamento dos setores produtivos em

reciprocidade com a classe trabalhadora, proporcionando um perfel
to equilíbrio entre empregado e empregador e pernu t í ndo a estabi

lização do quadro social com a maior oferta de emprego e menores
pressões fiscais sobre 85 empresas.

tJ PLENJ'iRIO tJ PlENAAIO

EMENDA 2P01499·2tJ DEPUTADO fERNAKXJ GASPARIAN AUTDll--==------- -,

r.r-------- '1.1.lI .."'\II/~lIlil\Sslll/.\).l;.lIll1\nill----- __,

2P01498·4
DEPUTADO FERNANDO GASPARIAN·~-=-----------'

EMENDA
l:

,.,..-----------__ u:l(T·O/duSTIFle.ç40 ~ r.T-- TUTII/~II'T'fle..çio---------- ~

Inclua-se o segwnte :inciso no artigo 228, referente ao Sis1:ella F
~ NacJ.OOa1, do ProJeb:> de constituição, elaborado pela Ca1ussão de Sis1:ella
zaçaos

\.'li - As taxas ~ juros reais, nelas incluídas cemssôss e quaisquer outras
remmeraçoes direta 00. :i.ndJ..retarrete referidas à concessão de crêrlito,
não poderão ser superacree a 12%ao ano. A cooranea ac:iIla desse limite
será cccceituada core crine de usura, p,mida, em tcdas as suas rrodali
dades, nos 'termos an que a lei detenninar..

Er.ENllA QUE ~IFICA O § 2º DO ART. 27 DO PROJETO CABRAl.

"CABE AOS ESTADOS EXPlORAR DIRETAl>ENTE OU r.EOIANTE coi'oCESSí\O À~

PRESA ESTATAL OS SERVIÇOS MUCOS LOCAIS DE GiIs COM3tJSTfVEL CANALIZADO, OBSERVAN-

DO-SE O OISCIPLINAl>ENTO LEGAl. E REGtLAl>ENTAR OA UNIÃO.

GalbraJ.th, em seu clásisco ensaao sobre a grande crise de 1929 (the
Great Crash - 1929 - Pe1ican Book, pego 194 e segts), listou a Dá estrutura bancá
~ anericana naquele nrnerreo entre as c:lnco grandes causas do fenareno que abaloo
o nundo.

~
lhelua-se O seguJnte artigo nas Disposições Transitórias, do Proje

b:> de Ccr1stituição, elaborado pela Canissão de Sis1:ellatisação: -

Art. - Todas as atividades de fCllEllb:> d:> Banco Central do Brasil serão trans
feridas para o Banco do Brasil S/A. e Bancos Regionais Federais, e

• b:>das as atividades relacimadas em o SJ.S1:elIa F:inanceiro da Habitação
para a caixa El::alânicaFederal num prazo nálom:> de 90 (llOIIeIlta) diss,
contados da pramlgação desta Ccr1stLtuição. .

Parágrafo Onioo - Em :igual período, o Banco Central do Brasil transferirá pe~
ra o Tesa1ro Nac~ooal todas as operaçÕes e encargos que não
se relacialern o:m as atividades especificas de autormade
nrnetária..

Esta atenda nereceu a001Juda no artigo 26 do ProJeb:> de constitui
ção (SUbstÚ:utiw II do Relator coostituinte BeInardo cabral), não tendo, porém, si
do aprovada, posteriOIllellte, uma vez que tranferia as operações de crédib:> de fõ
nenb:> d:>Banco Central do Brasil para o Tesroro Nacialal. sua não aprovação se de
veu então a que os recursos e fundos recolhidos ao Tes::mro Nacional acabam ficaIrlÕ
ali esteri1izados, ao Jnvês de farentar a ~cão ou al.J.metltar mvestmen:tos.

O sentido da pmsente atenda é o de retirar do Banco Central b:>das
as operaçÕes e encaJ:gos que não se relacialem cem as atividades espec!fJ.Cas de auto
ridade rrmetária, no entendinenb:> de que o pepel prlIlCJ.pel a ser exeroià:> por um
Banco Central cIássioo é o ele cu.làar da polltica m:netária e da flsoahzação das
mstituiçÕes fmanoe>ras.

Para tanto, as atividades de forren:td, de qualquer natureza, não
devem f= sob a resp:msabilidade e coordenação d:> Banco Central. Tais atividades
devem ser transferidas, num prazo nãxino de 90 (llOIIeIlta) dJ.as, contad:>s da~
ção da nova constituição, para as respectivas instituições f:!l1anceiras a que se re
ferem tais fundos. As atividades que não sejam ~ias de autorJ.dade nmetária de
ven ser transferidas, no ID:$lID prazo, p3ra o Tesa1ro Nacia1al. -

Í\

~"'"""

....11 !lA

,.,.. TEXTO/~IISTlf'e..çio- ~

r.r---:-=---- I'Lr:II""'IO/COlll"io/luleollluio -,

EMENDA 2P01500.----'·O~ ---,
[J DEPUTADO FERNANDO GASPARiÃN'

Refere o Prof. Galbraith - vale a peca chaner a atenção sobre o IX!'
to - que a loucura dos Juros descontrolados e dos grandes lucros auferidos peloS
bmqueiros e posaabaâ.ttadoa pelas neceseadades dos credores exprenn.dos pela reces
são seguiu-se a prq,rJa perda de s<>;jUrançados negéx:ios, que l.evw à dramáb.ca :r:u
tlJra do sistena e aocolapso da atividade f:!l1anceira ncrte-eneracena, cuja ecceo
mia, cerro se sabe, 50 veio a se recuperar e a se expandJ.r novamente cerca de deZ
anos depoaa, exatanente às vésperas da 2~ Grande GIlen:a.

Na crise eccnãnica que nosso pais vive hoje, nada há de nais dranÉ.
tJ.oo que a desarticula~o õo ~ist.eIi1'! fananceazo pela prática desassJ.Zada dos juros
exl:orS1WS. A rede bancaria.nao esta apenas premmirdo-se cmtra a inflação. Ela,
ao rresno terrpo que a mflaçao vai, quebrando o valor da :rroeda, procura auferir ren
d:lllenb:> super1= àquele que seria justo e retributiw do capital.

O parque produtor do pais não suporta 1lBJ.S que tal prccednrento se
estenda no t.aIFo. Jl preciso limitar os juros reais do setor bancário. ~ a CCIlI>

nidade está a exJ.gir o controle pelo Estado do custo f:lnanceiro. Eldge, taniJém,que
a a~videde bancâma seja emsiderada (pois ass:lm é 110 capitalisnD nodeJ:no) ccec
funçao eocinj. que Jnteressa a toda a cammdade e ao desenvolVJ.nenb:> do pais.

As taxas reais de Juros emnosso país são as naiores do mmdo, ecos
tituirldo-se em fator ll1peêb..tivo do processo de deserrcoâvarrerrto eccnânJ.co brasilei=
rc, As pequenas e nédias enp:esas~ atividades produtivas asfixiadas pelas
elevadissinas taxas de Juros , an casos especJais socorridas pelo BNDES
e o Banco_dcJ ~rasil. Nesse~ ,~ses dois bancos véan suas atividades

.ele fCllEllto l.inutadas pela necessJ.<lade de sanearrento das f:!l1anças de enp:esas si
das an setores chaves da eoonania naciooaJ..

sua ExcelêncJ.a o Se!1horPresJ.dente da Repiíblica cxnptêendeu bem
problena qpanCb, p:rr ooasJ.ão do lancarrento do ProJeto "Padrecícero", em Sel:glpe,
apc:ntou três problenas graves, além de seca, que afligem o Brasil e , emespecJ.a1.,
O Nordeste. Referiu-se específJ.C3IlEIlte ao derragogo, ao agitador e ao ag2ota. Não
posso deixar de citar aqui sua frase: "Este é um País que não pc:de f2car na mãos
ó:ls daragogos, nem dos agJ.otas, nem dos especuladores". Diante de todas as dif
dades eccnânicas, é ina.drm.ss~vel que agiotas procurem Clbter ganhos gJ..gantescos,
pedindo o progresso geral.

TelIl-se arguido que o texto emstl.tueJ.OOa1 não é própno para dJ.zer
sobm a limitação da taxa de Juro real. Que a ""térJa deverJa ser deisada à leg1S
ção ordinária. Tal argunentação não procede. A Constituição é um texto que
ao i:enp:l de hoJe e ao ta'rp:> de amanhã. O que se deve levar em CCllta, no rn::mento
sua elaboração, não é tão sarente una vJ..São prospecb.va, isto é, o deve VIr
~. Mas, t:aniJém, agw.1o que deve ser fato_hoJe e Já. .. c ~

Eliminar a usura; pôr freio ao uso das disponlliilidades do
em lucros extraordJnários; possibilitar a circulação da riqueza para gerar r
za an benefício de toda a cammdade é regra da llBis elta hieral:quia e da naior
urgênCla. A via J..dônea para nan:3anent:ocan tal propSsito é, IrESlID, o texto~
tuewnal..

Há que se ter presente que quando, px duas vezes~, se mtentou
tre nós e se fez concretamente a lJlIlJ..tação dos Juros legaJ.S, acllra tbs quais
chegava ao canp:l penal pelo crJJ1e de usura (Decreb:> n9 22.626, de 7 de abril
1933 e Decreto-Iei nQ 182, de 5 de Janeiro de 1938), o p3.Í5 VJ.VJ,a c1ina de exoep
ciooal..idade.. Estávanos no Goven1o :Provisõr~o e no Estado Novo.
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• PLEN1I.RIO

partir da data de promUlgação desta Constituição, devendo

formalizar seus pedidos de revisão, nas agências de origem

quando o beneficio atualmente percebido não tiver preservado

o valor real da data da respectiva concessão."

2P015º.!.~-8oL...- -----,
DEPUTADO FERNANDO GASPARIAN

EMENDA
l:

~ TI!:"TO(~UST"IC"çio_-- -- --,

Inclua-se o seguinte artigo nas Disposições Transitó
rias t do Projeto de Constituição, elaborado pela Comissão de 51st.!:
matlzação:

Art. _ A taxa de juros real máxãma , à data da promulgação
desta Constituição, será fixada em 20% ao ano, decres:
cendo em dois pontos percentuais I a cada trimestre, ate
alcançar o limite máximo de 12%, fixado nesta Constit,!!!
ção, dentro de um período de um ano ..

JUSTIFICAÇÃO

o Projeto de Ooneta.tarí.çjio , em seu art. 237(Seção
11- Da Previdêncla Social), assegura aposentadoria com salário in
tegral, garantido o reajustamento para preservação, em caráter per
manerrbe , de seu valor real, obedecidas certas condaçêes , -

Em obediência ao pr-tnci ção da isonomia e da eqUi
dade , propomos a presente Emenda que SUSOJ. ta o mesmo tratamento e;;;'
relação aos aposentados não amparados pelo supra citado dispositi
vo.

A emenda visa a permitir a adaptação das instituições

financeiras à fixação da_~Jia~_real de Juros até 12% ao ano ..

~iS)
AUINATUltl

L--, ++-+----------J

l:J PLENARID

'Lr,.....IIIO/COllI5s1.0tcUlC0lt1uio --,

I!J EMENDA MODIFICATIVA

Suprima-se a alínea .:I do inciso I do art. 126, do Projeto de Consti
tuição (A) r acrescentando-lhe ao art. 129, inciso I, seguinte alínea
11i" :

= T1:XTO/~U!lTlflCAÇio,-------------_, 11Art. 126 •••••...•.••••••••••••••• : •••••••••••.••.•.••••

I - "'''''''''' ... '.'.' .. ''''''''.".,,,,,.,,,,,.,., .. ,,

.........................................................
l - Suprimir".Inclua-se, onde couber, no Ato das Disposições Transi

tórias, o seguinte -artigo: "Art. 129 - .............................................
"Art. Os bener-icace de prestação cohtinuada já con-

cedidos pela Previdência Social à data de promulgação desta
Constituição serão revistos, a pedido dos interessados, a fim
de readquirirem a preservação do valor real da data da respec
tiva concessão. 11

I - processar e Julgar, originariamente:

i) - a representação do Procurador-Geral da República ,nos
casos definidos em lei complementar, para interpreta
ção de lei ou ato normativo federa In •

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇ~D

o Projeto de Constituição. em seu art.237 (Seção lI

Da r-z-eví.dêncae Social), assegura aposentadoria com salário integral,
get-ant.Ldo o reajustamento para preservação, em caráter permanente
de seu valor real J obedecidas certas condições.

Em obedaêncã e ao principio de isonomia e eqüidade, pro

Pomos a presente Emenda que suscita o mesmo tratamento em I"elação
aos aposentados e pensionistas não amparados pelo supra citado dis
posit;ivo._

De acordo com a SIstemática adotada pelo Prnje t o , compete
ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da ccns t í turção

(ver art. 126), ao passo que ao Superior Tribunal de Justlça, t r ibu.,

nal de ordem Nacional, velar pela vigência e uniformidade interpret~

tiva da lei federal (-ver art. 129, inciso IIl). Portanto, não se ju..§.

ti fica, na competência da Alta Corte, a representaçãoi-para interpre
tação de lei ou ato normativo federal. Tal a t r Ibu rção deve ser do Su
perior Tribunal de Justiça.

PUIlÃIlIO/cOlll",iO/.UICOIllIUÃO- --,

·= TUTO/JUSTIFlCAÇil),__,- _,

(=lPI ENARIO

r:T----~--------UXr!1NV5"TIFlcAç,ia ---;

- EMENDA 2PO15Q?--1 ~PMD"B"'''~
f:J PEPUTADO MARIO LIMA ~ _J

EMENDA 2P015Q~._-4=---- -'J rrr-pF'L"/"A"C~tJ Constituinte ALÉRCIO DIAS . ~ ~J

r

Inclua-se, onde couber, no Ato das Disposições Cons

-titucionais Gerais e Transitórias, o seguinte artigo:

"Art. Aos atuais aposentados da Previdência Social

ficam assegurados proventos de aposentadoria integral, a

EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 50 00 ATO DAS OISPDSIÇDES CONSTITUCIONAIS
GERAIS E TRANSITORIAS

§ BQ - Nenhum disposi ti vo poderá vedar ou impedir a mais ampla apre

ciação pelo Poder Judlciário das questões relativas ao reconhecimen
to dos dire:,itos e da aplicação dos efeitos civis inerentes ou decor
rentes desta anistia.
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JUSTIFICAC1!O

A seguridade social brasileira há de funcialar can=, adaptada

condiçÕes ea:Jllânicas de ..... eoooania carente de recursos para seu desenvolv:lnen
to. -

Esta é condição básica para possll>iIitar a própria exi.stênc:ia de sis
1:aIa de seguridade social, cem perspectivas de atender a todos can a efioiência =
possível, sem pJ:eJoizo da manutenção de condições mínlJnas de ~tividade para
a produção nacional, e tendo ainla an vista a espexança de que nao venha a ~
dade sccaal, rep:resentar un sot:\IedouJ:o :lntel:ml.niivel. de recursos góllemanentais e;
portanto, dos contrJJ:u:lntes.

§ 19 - 1\5 contribuiçÕes sociais a que se refere o "caput" deste ar!:!
90 são as seguintes:

I - contriliuição dos enpregaó:lJ:es e incidente sd:xre a folha de salá
rios, ou sobre o faturanento, ressal_ as contribuiçÕes CCIIp.l].sÕr1as dos~
gadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades pri_ de servíço Sã
cial e de fonnação profissia1al manti&s pelo enpresariack> llldustrial., canercial e
agrloola;

n - contribuição dos trabalhadores;
In - contnbuição sd:xre a receita de CCIlCUrSOS de prognósticos;

IV - outras contribUJ.çÕes previstas ... lei.

§ 29 - são isentas de contribuiç;;, para a seguridade social as enti
àades beneficentes de assistência social que atendam às exigêooias estalJelecidas
en Iei.,

§ 39 - NenImn benefício ou serviço adicia1al da seguridade social~
J:á ser criado, majorado ou estendido sem a con:espoodente foote de custeio. -

§ 49 - O orÇ8llElltoda seguridade social será elaboradode foIna inte
grada, assegurada a cada. área a gestão de seus recursos. -

rDê-se ao artigo 200, acrescentenoo-se-Jhe parágrafO único e suprimindo-se

os atuais parágrafos, a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

pretende-se com a norma inserta no § 89 consagrar ao Poder Judiciário

a competência para aplicar a anistia concedida pelo Poder Legislativo,
especialmente no que se refere aos efeitos c rv í s da anistia, preser
vando-se o princípio do duplo grau de jU<lSdlÇão.

As normas da anistia não podem ficar imunes do crivo do Poder Judiei!
rio, que é, por natureza, e historicamente, o único que tem por ub j e-,
tIvo interpretar e aplicar as leis e, por excelência, a Constituição

da República, sem o que não há como se falar em Estado de Direi to.

Este dispositivo não colide COm o parágrafo 79 , eis que o referido
parágrafo se restringe aos atos que foram baixados com base em diplo
mas que, a partir de 1964, vedavam sua apreciação pelo Poder Judiciá
rio.

!J

f!J PLwllRIO

= 'LI!.""IO/COWIS'iO/.U.CD.lIIUio ---,

r:T TOTo/~uSTlr.e"'..io_-_--_- ____,

EMENDA 2P015Q§,....,,-9'-- ----.
\!J CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

~---_---_"LI ...."lO/coWlssio/.UlCO.llI..la -----..,

r:T TlllTO/~USTI'ICloÇiio-_-_- -----__,

~ PLENAAIO

EMENDA 2P015º!I~-5~ ---,
f!J CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

Parágrafo IXtlco - Lei Complementar determinará as condições em que terão
tratamento privilegiado em determinados setores da ativi
dade econômica, as empresasbrasa.Ieazas cujo controle dec,!

s6rio e de capital pertença a brasileiros.

Artigo 200~ Brasilein\, para todos os fans de direito, é aquela con~

tituida sob as leis brasileiras e que tenha sede e administra
ção no País.

:llSTIFlCATIVA

Dê-se ao item I do art. 70 do SUbstitutivo da Comissão de Sistematização, a
seguinte redação:

Insisto no posicionamento assumido desde a fase de_instalação das Subcomis
sões da Assembléia Nacional Constituinte, de que concei tua! ou não a empresa nacio

nal, pura e sinplesmente, e ainda, a nível constitucional, não significaria, neces
sariamente, a proteção pretendida para a capital e para os investimentos, de nacio
nais.

"Art. 7º .

I. contrato de trabalho protegido, mediante indenização, contra

despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei."

Dispositivo Ellenilado: Artigo 231

A presente emenda parece-nos atendar, realisticamente, a todos os interes

ses em jogo, com a vantagem adicional de dispensar a ressalva relativa aos pequenos

empreendimentos.

A dificuldade do terna está em encontrar ..... denominador que, conquanto não
receba a unanlmadade dos votos do plenário, aglutine aoesãp suficiente a composição
de amplo consenso. Fora dai, qualquer dispositivo aprovado) por maioria sim;Jles e

ocasional, estará sujeito, por não cristalizado, a inviabilizar-se na prática.

A adoção de princípio rigoroso a nível constitucional contra a possibilida

de de dispensa, vai sigoificar, por outro lado, declaração antecipada de descrença
na capacidade de capital e trabalho decidirem por livre negociação sobre as qJeS

tões de seu fundamental interesse.

Un dos pontos mais controvertidos do SUbstitutivo aprovado pela Comissão de
Sistematização diz respeito à questão da garantia de errprego QUe, de algum l1'XJdo, t.Q..

dos os constituintes desejam consagrar.

A matéria, aliás, é situada a nível constitucional em pouquíssimas Consti

tuições vigentes.
dd
2P015Ql_-7_"""-_· ---,DA

CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

Na declaraçilo de voto que apresentei quando da votação do Substitutivo Se
vero Gomes perante a Comissão da Órdem Econômica, enfat.ízea a inconveniência dessa
conceituação a nível const í.tucaonal , por não ser tecnicamente justificável.

Na fase em que se encontram os trabalhos constitucionais, e por minha vi

vência nesta Casa Legislativa, tudo leva a crer que dispositivos dessa ordem perma

necerão no corpo da futura Carta Magna.

===-===== T[XTO/~USTt'IC" ..io_- _.

r

Ê preciso, ainda, não esquecer que, coma presente proposta, à indenização

a ser fixada em lei, somar-se-á o valor do FGTS.

"Art 231 - A segun.dade social será fmanciada pela ecoaedede, de for
ma direta e indireta, nediante cctltribui(;Ões sociais e recursos provenientes dã:
zeoeita 1;Tibutária da União, na foona da Iei.,

Or8, nos regimes anteriores, ,a trabalhador tinha, alternativamente, ou
estabilidade ap6s -dez anos de serviço .2!! o FGTS.



CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS FRANCO

2P015 !J,---=-5=-- ~EMENDA
f:J

r:-r-------------Tr:1tTONU'rtrte..QÃo' ~

Acresce que o inciso XVII do mesmo art. 79 em causa, propile aviso prévíc
proporcional ao terrpo de servi~, de, no mínima, conforme dispuser a lei ordinária.

r
r=T 'Lldlll0/COlllSllo/IUICOllllllo --,

PLENÃRIO

r:-r------------- TUTO/~uSTI~IC...Çi.O-------------~

•Vê-H ao Ine.<.60 I do Au.i.go 7g do PJ<.ojeto de Con6t.i.tu.i.

ç.a.o 11 A ti da. Com.t..6hão de. S.Í-l.te.mat-t.zaç.ão a. .6e.gu.i.n.te lLedaç.ã.o·

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : ART. 10

Dê-se ao Art. 10 do ProJeto de Constituição de
sc.s ceme.ta.aecâo , a eeçuxrrte- redação;

Art. 10 - :e livre a associação prof~ssional ou
sJ.nd:!;cal. A sua conaea,tuição, a representação legal nas con
vencoes colet~vas de trabalho e as fontes de custeio do siste
ma confederativo, serão regulados em lei. -

P~GRAFO ONICO - ~ ~edado ao poder_públJ.co
qualquer J.nterferencia ou intervenc;_a~ na organlzaçao sindical •

JUSTIFICATIVA

1 - lndenlzaç.ã.o na. !le..6c..L~ão do Con~lLa:to de. TlLaba.tho,

exc.e..tuado o c.ltAO de. d.i.hpenha. poJt. 6al.ta g1lave., con6olLme. pJt.ev.(.b.ta em

lei.

JUSTIFICATIVA

A aneervencãc na orqena.aecêc sindical por ini
ciatJ.va do Poder Público é. incompativel com o modelo democrá
tJ.CO que .?__E~~_ pz-eoaaa assumir.

F
2P01512-3'

CONSTITUI NTE 'ANTONIO CARLOS'-"fR"'A-N-C-O----------.

&::enda Substitutiva

Título VIII

Da Ordem Social

Capítulo IH

Da Educação, da Cultura e do Desporto

tJ PLENÃRIO

EMENDA
f:J

= Tr:xTO/~lIstl'ICAl;ill---- _,

r=T-------- PLr:N .. "IO/eGNI"lll/SUllelllllISliG --,

A dem.i.hhão Jte.pILe..6e.nta um c.hoque. na vida. do :tJtaba.f.hado1t.

e uma. pelLda pa.lta. a. e.mp1J.e.ha. que, .4õmen:te z e de..6v.i.nc.u.la de. he.U. e.mplLe.

gado J'tOh cus ce de. Jt.e.a.i.1.l ne.c.ehh.i.dade.6.

O empltegado ne.c.e.64.l.ta de plLoteçQO c.on.tlLa a mau e.mpILe.ga

dolL que. pllete.nda. aplLaue.(,.tall-.6e. de h..i.mple..6 c.ond.<.ç-oe.h e.c.onôm..Lca-6 palLa.

JLe.duZ.(.IL c.u4.t04, jogando c.om a. ILota.t.(.vidade. â« mão de. obna , PaJLa .i..6

.60, o melhoJt. -t.n4.tJtumento ê a. inden-t.zaç.ã.o pec.un.i.ii.1t..i..a. 4e.mpJLe que hou

ve.1t. uma dem.i.hhã.o.

POIt. ou:tILO rado , o e.mplt.egadolt nec.e66.tta eh.talt plt.ote.g.idc

c.ontJt.C1 o mau e.mp'u~ga.do, t.i.m..i.tando-.6e. o cc nce.Lto , nehte. :te.xto pllOpO,!

to, àquele que c.omete 6a.l..ta. glLa.ve, penal-t.zando-o c.om a pellda. do de

lLe.i...to ã. peJLc.epç.ào da indenizaç.ão, uma vez que, hoc.ialmente, xodos

Oh emplLegado.6 e.l.ta.ILã.o ampa.ILado.6 polL ou:tlLoh .t.nlitLtuto.6, taI.6 c.omo c

SeguJ<.O Ve6empJ<.ego, FGTS, ezc,

'Ltlla.Rlll/eGlII3SiG/SUaCtlllllssÃo--- -,

Art. 69, § 51

F

Para haver p Luz'a La.dade e La.be r'dade de enaano , como gara.!!,

tia a de eõncacâo demcc câ: Le-r inovadora e criadora, é necessário

dea.xar- atrbonomaa à escola paz-tm cu.La.r , Ea.carrdo com o Estado o poder

de aut.oxa.zar , reconhecer, oreãenca.ar cursos e acompanhar a quali-
dade. de ens~no. ~-

Justificação

Art <o 242, inciso II

subs t i.eurr a palavra "veza f i.caçâo" por "acompanhamento" I

r-eõ i.qando-ese aaaam o ancaeo e

"II _ aueo.ri.z açâo , reconhecimento, credenci,!

menta e acornpenherner-tio rte quaLa.dade pelo Es

't adc , li

f:J PLENI\RIO

EMENDA 2P0151~._-1===--- ~
l!l
L FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

r:-r---- T'!::nO/JUSTIFlCAl;iG, ---,

2P0151ºc-7~ --.
ANTONIO CARLOS fRANCO

SupJ<..<.ma-6e o .i.tem XXVI do au. 7Q do Sub6t.i.tut.i.vo da

de S.i..h.temat.i.zaç.ão.

JUS T I ,f I C A ç Ã O

06 de6e.nhOlt.e.6 da .teOlL,{a de. que o pllaza da plLe.6c.Il.t.ç.ao

6Ó deva come~aJ<. ,a 6tu.i.J<. apó6 o têJ<.m.i.no do eontJ<.ato de tJ<.abalho ba

s eLa» hUa. idéia no 6a.to de que, apõ..s a -ín..s;t.(..tui.ç.âo do Il.eg-<.me do •••

FGTS, a .inli.tab.Li.i.dade no emplt.ego não peJtm-tte a.o empJt.ega.do !r.ec..tamaJt

c.ontlLa a 6'e.lLime.n.to do« .6eu.6 d-<.ILe.t..:tO.6: o medo da dl.6penha .tolhe.

d.<.J<.e.i.to de a~ão.

01La., s e. be. c.on6eJLe. e.4.tab-t.i,..<..da.de. no e.mp1Lego I"lnc..ilio 1)

eh4a !tazão de.hapaltec.e, po.i» não podendo .5elt d.i.5pelt"ado, a nã.o .5eJt

P'Oh. jU.5ta c.;u4a ou pOIt. moti.vo! te:c.n-tc.o..6 Ou ec.onôm.tc.o- 6.i.nanc.e..úLo.6 ,

pode.ltã o emplte.gado Iteclamalt .6e.mplte. qu.e pOh-te.ltgado algu.m di.lte-t.:to e au ,
6em qua..tqueJ<. ,J<.eee.<.o de 6eJ<. de6ped.<.do.

, A61l6tado o mot.i.vo .i.mped.i.ente de o empJ<.egado J<.eeoJ<. -

Iteh. a. JU.6.ti.ç.a. na c.u./t6o do c.on.tlLa.to de :tJLa.bai.ho, deve e4he. i.nc..i..6o 4eJL

4uPIL..un.&.do, palta. que o C.UJt.40 da. pJte6e.ltvat;.iio -tenha. he.u .(.nZc.io 110 mo 
me.n.to em que. .6UILge o d-t./le.-i..to de «ção (ac..t-Lo na..tal.

[!J PLENARIO

~ - I'UIl.. "IG/cGIilISliG/llIICGlIlflIÃG----------,

= Tr:KTOIJIJITII'/CAQio'----------------,

EMENDA
C!CONSTITUINTE

F

F
Acrescente-se ao art. 69, § 51 do ProJeto de constituição,

após a palavra "exercício", a expressão lidos dJ.reitos e ll
, ficando o

dl.spositl."O com a seguinte redação:
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restrições, aperfeiçoamentos que não incidiriam e não incidirão sobre
os inativos. Dai a inconveniência de generalizar, no texto constit.!:!,
cLonaâ , a indiscrimanada equiparação de vencimentos e proventos quando
elevados os primeiros.

Cabe salientar qua a Constituição em vigor proíbe a r!
class! r í.caçãc de inativos .. O texto do projeto transforma em direi to e,!
sa proibição, numa alteração de 1800 graus. A prudência recomenda que

se fique no meio termo, deixando ao legislador ordinárIo a prerrogat,!

va de decidir em cada caso concreto.

Art. 69

§ 51 - Conceder-se-á ••• exercicio dos dire~tos e li

berdades constieucaonaa.s e das prerrogativas

JUSTIFICACÍÍD

A fór.mula adotada no Projeto restr~nge o alcance do manda

do de injunção. A emenda proposta restabelece a amplitude desej ável

desse instrumento. Cabe notar que a expressão introduzida - " direi

tos CODSUeucâoneo.s" - pode ser entendida como abrangendo as "liberda

des" e as "prerrogativas inerentes ã nacionalidade, ã soberania do p~
vo e à cidadania li • r (FCf2.lInfIllP<:> , )

Hel///2t a~ )
----------.....iiID-------- mz./bSc

r;or TEXTONLlSTlFICAÇio ___,

F
EMENDA 2P015l:t-O
l!J CONSTITUINTE FERNANDO HENRI-QU-'E~CARD--O-S-O-------'

PLlNAIIID/tOWlssio/ILlICOlllssiO ----,

PLENARIO

rr=;PAIlTIDO--

PMDB ,

EMENDA
~ Consto

PLENARIO

=-------------"U"Q/~u!O"\f\e ...iQ---- ___,

1) Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 93.

"Art. 93 - O mandato do Presidente da República é de qu~

tro anos, permitida uma vez a reeleição•

.......................................................

Acrescente-se ao art. 152, após a palavra "manifesta

çõés", a expressão "no exerclcio da profissão".

2) Em consequência suprima-se do § 59 do art. 16 as expressões 110
Presidente da República".

JUSTIFICAÇÃO
JuSTIFICAÇÃO

______TUTO/JIISTlfICAÇio--------------

o seguinte parágrafo no art. 27 das na sposLções Transitó-

No sistema parlamentarJ.sta os graves J.nconvenientes da r~

eleição do Presidente (bem como de qualquer outro ocupante de

cClfgo eletivo do Executivo) desaparecem.. Notadamente desaparece

a preocupação com a util.ização da mâquana administrativa com ob

je'tdvos e1eitora~s, pois o chefe da admaru.s tz-açâo é o primeir~
Ministro.

Por outro lado, ao contrário do que se vem divulgando, a

tradição brasileira quanto ao período de duração do mandato pre

sidencia1 recai sobre os quatro anos, pelo menos se a consadez-az

mos em termos do número de mandatos exercidos no passado com e~

ta duração em comparação com os mandatos de cinco anos.

O inconveniente maior dos quatro anos reside na necess1.da
de de um per!odo maior de tempo para que uma adminJ.stração sUrt~

PLENÂRIO

EMENDA 2P015l1-e-4"--- --,
~ CONSTITUINTE ALCENY GUERRA

F

rInclua-se

r~as:JUS T I F I C A ç A O

Dê-se ao "caput" do art. 48 do Projeto de constituição
(A), a seguwte redação:

"Art. 48 - Sempre que, por motivo de alt!:
ração do poder aquí.s i t í vo da

moeda, forem revistas as vencimentos das
servidores em atrv í dades , também serão re~

justados, na mesma proporção, os proventos
da lnatividade. 11

EMENDA MODIFICATIVA

~ evidente que o sentido do dispositivo só pode ser o

de proteger o advogado no exercício da pr-ofa.asêo , t o que esta eme.!!,

da pretende explicitar.

r;or TUTO/JIISTIFIC~çio-------------___,

tJl'L'GNltRIO

EMENDA 2P0151?__-8=---- --.
~CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

r.T------~- 'LtIl~1110/COlllssio/.II.COIlI"io -t

E: justo, é equarume , que se as seq rre aos inativos a r.!;.
cuperação do poder aquisitiva dos proventos que lhes compet em, sempre

que tal tratamento for reconhecido aos servidores da ativa. Entreta!!.
to, este"'lder aos anat I vos o be.,efício corr espcnde-rt e à alteração real
de vencimentos do peasoe I da ativa é q.ies t ão que dele ser dec Lddda em
lei ordinária. Com""efei to, as circunstâncias_ peculIares de cada caso,
à vista das quais se hajam decidido estas alterações. é que comandarão
soluções justas. Em alguns deles serão meras revalorizações de carrel
ra, em outras reestruturações que imporão aos servidores da ativa ônus,

Art. 27 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo único - Pa cam ressalvados da vedação do parágr~

fo único do art. 207 os contratos em vJ.gor na data de promulgação

desta conet.í.tuacâo,

JUSTIFICAÇÃO

Referência: Grupo do Entendimento.
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r.r PLENAIlIO/cOWISlllo/lllICOillsslO .,

[!J PLENÁRIO

EMENDA 2P015?,Q_-4"---- ---,
CtONSTITUINTE RAIMUNDO LIRA

Ressalva destinada a compatib~l~zar a d~sposição consti t.'9:
olanaI permanente com as situações de fato crnedae pelos contratos

de risco em vigor.

..,. TtllTO/JUSTIFlCAÇio ---,

Art. 237, caput

EMENDA 2P015H~~
[1;ONsTITUINTE VIRGILDÃSIO DE SENNA

~'AlITIDO~
4 PMDB

Substitua-se no caput do art. 237 do Projeto de Consti

tuição a expressão "eafârao J.ntegral" por "proventos correspondentes

ao salário de concrabuí.çâc Lnt.eqr-aj." •

JUSTIFICACÃO

t!'LENÁRIO

=- TEllTOllUSTI~lClÇio-_-----------__.

..,. 'LtN.. "IO/cOIlISllO/'II.COMIUio -,

Dê-se a seguinte redação ao anci.eo V do parágrafo único do art.240:

Art. 240 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A Emenda proposta va.aa acr-a.r , no texto constitucional,

um espaço para que a Lea, crdanâr-ae , em sua evolução, estabeleça a

parte entre os anseios de justiça aoca.a L e o equilibrio autuarial

da pr-evadênca,a,

r,r-------------TlEnOOllul'ICAÇ10----- -,

TEUO/JUSTlflcAçlo

:!.I

Art. 58, ítem X

Acrescente-se ao final do item X do art. 58 do ProJeto

de consta, tUl.ção a expressão: " e fixação da respectiva remuneração".

JUSTIFICACÃO

O eczêscamo proposto é Lnda.apensâve.L para assegurar o

controle efetivo, pelo Congresso xecaonaâ , da politn.ca de pessoal da

União. - _. -

J~,
j @P11",frCl;f//)~ L,.~)

UI AfI;

fi CPli:"'l

r.r PLr:NAIlIO/cOIolISsio/SUDCOUISsA:o .,

EMENDA 2P01521-2 ~",~..-
"''"U"---==---------------,I rrr;-W;;ICO--

J(l CONSTITUINTE RAIMUNDO LIRA . r:::..::: .

[=J-;:~;'" --J
t:S-;~~78ãJ

~-------- PLtMiItIO/COWIISlO/IUICONllIl.io
õ

Dê-se o aequant;e redação ao caput do _art. 237:

Ref~cia:Grupo de EntendJ.mento.

v - Valorização dos p-:ofissionais de enaa.no , obedecidos P2..

drões condignos de remuneração e garantindo-se em lei, para

o magister1.o públ1.co, cr-a.têr-ãcs paea implantação de carre.tra ,

com obrl.gatoriedade de concurso público de provas e títulos

para o l.ngresso, assim como para o provimento dos cargos f~

nais quando se tratar do magistério de grau superior

JUSTIFICAÇÃO

'\

EMENDA 2P01519-1
[TI-~~~~;~TUINTE DAOCY DEITO~"'·"'-=------------õ

{!J PLENÃRIO

---"L.' __

PLlN.t.FlIO/COUlsslo/CUIlCOWlsslo .,

r;-r-------------TUTO/JUSTlFICAÇiO---------------,

EMENDA 2P01522-1
t' Constituinte Raamundo Lar-a ~~----------'J tr;~~;~

[fl Plenário I m:;-:::;-''''-::-::ll...._. -'-', c1Y 0lJ88 J
Art. 237 - liA lei assegurará apcaerrtadora a com salarl.o de

concr íbuaçâo integral, sendo garantido o reajustamento para pre:serva

ção em caráter permanente de seu valor real, cbedecadas as seguintes

cond i çôos e

Dê-se a seguinte redação ao fl.nal do § 99 do art. 16:

JUSTIFICAÇÃO §9 9
- ••• e do Pr e fe at o , ressalvada a reeleição dos que já exerçam

mandato eletivo.

Referência: Grupo de Entendimento
JUSTIFICAÇÃO

A emenda corrJ.ge uma demasia do ProJeto, buscando compaginar as a~

pirações soca.aí e com o equilíbrio possível do 'aas cema pz évddenc í.ârao ,

----_CONlTlTlI"nJ :-__,

A forma proposta deixa maa s exp La.cd t a a proibição de sucessão entre

parentes, evLtando a contn.nu Ldade de manutenção do poder dentro de

uma mesma -famíl1a, pela aLt ernânc aa de seus membros entre cargos
Bxecu t zvo s e L~gJ.slatlvos.

r
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EMENDA 2P015~"J-9t: Constituinte Raimundo Lira -='----------------,

'LII:II.."IO/tONlssio/5UICOOllssiio,-------__--,

r,;------------- l'CKTO/<ltf1:flrlCA...iO---------- ~

Inclua-se o seguant.e parágrafo no art. 30:

ll§ _ O P'r e s a.den t e da As s embLê í a Lega s La t ava sucede o Governador ..

em caso de vaga, na ausência de Vice-Governador. r

Como os Estados não podem e não poderão legislar sS;
bre comunicação, parece-nos que ao próprio Consti tuínte Nacional inc~

be assegurar, às Assembléias Legislativas Eataduar.s com Poder consta
tuinte, o acesso ao rádio e à televisão, em horário e rede eataduais ,
para a divulçação dos trabalhos constituintes nos Estados, como corol!

rio dos trabalhos que ora desenvolvemos na Assembléia Nacional Consti
tuinte.

= TI:XTO/JUSt'fICAÇÃO-------- ,

PLE!lÁRIO

CONsrrrUINIE EDISON LOBÃO li OUIROS
r.r-------- P~"NAR10/co.. IS$ÃotStJBCOIlISSÃO J m;õiAf}

EMENDA
r:

JUSTI FI CAÇliO

A regra em v ago r atualmente em mua tio s Estados obriga a convocação

de eleições para o cargo de Governador se não exí s ta r a figura do

Vice-Governador 1 mesmo quando tal não é justificável pelo curto

tempo que resta de mandato.

F
Dê-se, ao ~t: do tar-t , 49 do Ato das D~sposl.ções Cons

e.reucroner s cerers e Transl.tórl.as, do p.rojeno de cons t i tuacão ,
a seçuance redação:

EMENDA 2P01524-7
tJ CoN.JrtTlJINTE f.k:LI~'''·...,R~o-..'l-'''-_.l--------,

PLlNAIlIO/CONIS.lo/.UICOfllIU.iO ~

PLENAAlO

r,;-------------Ul(fOIJUSnfICAç,io----- -,

Acrescente-se § ao artigo 6Q d35 Disposições Transí.tôrãas CO'TI a redação

seguinte:

§ As emssoras de rádio e televisão cederão
diariamente, ao Presidente da Assembléia
Legislativa com POd:I Consti tumte, para
a apresentação de programa Informatavo,

contendo exposições dos deputados esta
duais e a síntese dos trabalhos da Const~

tuinte EStaaual, dais horárias, oe 5 min~

tos cada um, assam dístmbuíoos:

I - Nas emíssoras de televisão, um entre
doze e quatorze horas, e outro entre
dezenove e vinte e duas haras.

II- Nas emissoras oe rérüc, um entre sete
e nove horas e outro entre aoze e qu~

torze horas.

"Art. 49. A prame í.r-a e Lea.câo para Pr-e s a.den't.e da Repú
bjace , após a promulgação desta cons t.a t ua câo , reali=
zar-se-á no da,a 15 de novembro de 1989."

JUSTIFICAÇÃO

Ao fIxar a pr-ôxama e Lea.câc para o cargo de Pz-e s a.derrtie da

Reptib.La.ca em 15 de novembro de 1989, é objet i.vo da presente e

menda assegurar ao atual Pz e s a.derrt.e a complementação, em lapso

adequado, das meda.daa e tratatl.vas po Lftn.cas , que vem La.dez-ando ,

no processo de t.rans i.cão política por ele a.nao i.ado , pz-opô s Ltio e~

se que poderá V1.r a ser frustrado, com perda l.rreparável para o
maa.s amed Lat.o retorno do País à plena democxac a.a , com a redução

de seu mandato, como equa.vocedementie está pr-ev i at.c no ProJeto.

De outra parte e desde que o p ro jeto encampa entre as al

ternativas maa s susoacaaas de 5 e 4 anos de mandato, a de c ancc

anos, não se exp La.ca que ao atual mandatário ocupando a presidê!!.

-cae da República, não se assegure açuaj, período de mandato, como
va aamoa ora se assegure, marcando a próxima ele acâc p re s aden 

c a.aI para 15 de novembro de 1989,eemrazão do que e apLacando a
regra geral de eêrmano de mandato prevista LmpLãc a tiamen tie no art.

91, caput, o mandato do atual s rcs i.aenee da Repúb La.ce t.e rtna na r â

em 15 de março de 1990, quando o mesmo completará c i.nco anoe ,

JUSTIFICAÇAO

A divulgação dos trabalhos da AssembléIa Nacional Con.§.

titumte tem clJl1Prido papel fundamental no sentido de se manter o Povo

brasileiro Informado do novo arcabouço institucional que ora se implanta
no Brasil.

Assim, revelou-se de extrema utilidade os horáraos da
Assembléia ConStituinte, trsnsnrtfoos díarasmente pelas pr.íncípars ór
gãos de divulgação, quai.s sejam, o rádio e a televisão.

E importante termos presente que o trabalho de cons
trução do ordenamento Instatucional em nosso País sómente estará cOO:
pleto quando também os Estados reríiqí.rem as respectivas Constituições
Estaduais. Principalmente se levarmos em consideração que a Consti

tuinte Nacional ampliou·em mn.to as prerrogativas dos Estados no que
diz respeito à sua auto-organizaçãc.

Para que se mantenha o mesmo espírito da informaçãc
massava ~ população do novo ordenamento institucional que se está im

plantando no País, é de fundamental importância que se mantenha tambérr

o mesmo nível de divulgação até que sejam ultlmados os trabalhos desse
ordenamento.

Impõe-se que a população de cada Estado se mantenha
lmfo~mada e partãcipe - sendo a informação pressuposto básico para
participação - da elaboração da Constituição do seu Estado.

l.MATEUS IENSEN

2 .EDSON LOMo

3 RENATO JOHNSSON

4 FRANCISCO DIOGENES

5 DIONísIO DAL PRÃ

6 'ENOC VIEIRA

7 -rosa LINS

8 ADOLFO OLIVEIRA

9 :EVALDO GONÇALVES

10 ,ALUIZIO CAMPOS

11 SADIE HAUACHE

12 FRANCISCO CARNEIRO

13yffiRCIA KUBITSCHEK

14 ,MEIRA FILHO

15~NTONIO GASPAR

16$XPEDITO MACHADO

17PBIRATAN AGUIAR

1êMARCONDES GADELHA

:2 pAULO PIJ~NTEL

:: .ross DUTRA

r; tZIO FERREIRA

, : ÃNGELO MAGALHÃES

;; : LEUR LDMANTO

;. StRGIO BRITO

::iJOst EGREJA

~EOSMUNDO REBOUÇAS

r GIDEL DANTAS

2&07ESUS TAJRA

29~UNICE MICHILES

30MANDEL MOREIRA

31. THEODORO MENDES

32. CAIO POMPEU

33 VINGT ROSADO

34. DAVI ALVES SILVA

35.LUIS ROBERTO PONTE

36 • COSTA' FERREIRA

37. JOAQUIM HAICKEL
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247.LEOPOLDO'PERES

248. coxo LOBO •

249.JOst MENDONÇA BEZERRA

250.NAEOR JONIOR

251.RAIMUNDÓ REZENDE

252.RAIMUNDO LIRA

253. JOl(o AGRIPINO

25 •• DJENAL GONÇALVES

255. BOSCO FRANÇA

256.RACHID SALDANHA DERZI

257. ERALDO TRINDADE

258.HUMBERTO LUCENA

2S9 JOsl! TAVARES

.26 ( RENATO BERNARD

261.s11RGIO SPADA

25 z ANTONIO SALIM CURIATI (emaporaeentc)

263 VIRGILIO GALASSI

26· CLEONÃNCIO FONSECA

2E, cosa QUEIROZ

266 RUBEM I-<EDINA

267. OSWALDO ALMEIDA

268.JOSll JORGE

269 JOÃO DA MAT.

27 O• EDME TAVARES
271.JAIRO AZI

272 ·JONIVAL LUCAS

273.FRANCISCO BENJAMIM

274 ·HllLIO ROSAS

275 ·JESUALDO CAVALCANTI

276·GANDI JAMIL

277 OLAVO PIRES

278 ·JOSe FERNANDES

279 -MAGUITO VILELA

280 ·Jol(o NATAL

281'MAURO MIRANDA

28 2 •FERNANDO CUNHA

2B3'ANTONIO DE JESUS

284 'LOCIA V!iNIA

285 'JO~O DE DEUS ANTUNES

286'RAQUEL CÃNDIDO

287 'LEITE CHAVES

288 'HUMBERTO SOUTO

289'RONALDO CARVALHO

290.JOSl! CAMARGO

2 91 GERSON MARCONDES

292.RAUL BELllM

293.VIRGíLIO TÃVORA

29ft IRAJÁ RODRIGUES Icem ~~~)_

295 .ross TINOCO

295.ALEXANDRE COSTA

, 297 TITO COSTA

298.ROBERTO TORRES

299.FLAvIO ROCHA

300.VINICIUS CANSANÇl(o

3 Dl - AG.lISsrz ALMEIDA

3D2 - ALARICO AB]B

38. MANUeL VIANA
39.JOsl! GERALDO

40.EASILIO VILANI

41·MAURIcIO NASSER

42. LUIS EDUARDO

43.ERVIN EONKOSKI

44. aosl! SANTANA DE VASCONCELLOS

45.GASTONE RIGHI

46·JOsll CARLOS MARTINEZ

47'RITA FURTADO

48'ROEERTO JEFFERSON

49 FJ\J3IO RAUNHEITTI

5 O•FERES NADER

51. JOLI O CAMPOS

52 'MESSIAS SOARES

53. ROEERTO CAMPOS

54 'DARCY POZZA

55.CHRIsro,rA!" CHIARADIA

56.RONARO coRRl!A I

57.JACY SCANAGATTA

58 Jol(o REZEK

59.ANTONIO UENO

6 O.FURTADO LEITE

61. JOSE ELIAS MURAD

6 2. ROBERTO VITAL

63. NYDER BARBOSÁ

64. NELSON slIEAA

6 5 • GERSON pilÍlEs'
66. Josl! MARANHAo

67 • aosa MELO:

68. CARLOS SAN1." ANNA .

6 9 • Josl! VIANA

70. ARNALDO Moms .

,71. HOMERO SANTOS

72. JORGE ÀRBAGE •

73. DASO COI_

74. GILSON MACHADO

7 5 " ARNALDO MARTINS

76. FAUSTO FERNANDES

77. CARDOSO ALVES

78 .' AMARAL NETTO

79. Josl! LOURENÇO

BO. PAULO ZARZUR (em apoiamento)

B1. SARNEY FILHO

82. JOSll CARLOS COUTINHO

83. EONIFl(CIO DE ANDRADA

8 4. OSVALDO SOERINHO

85. EDIVALDO MOTTA

86. ALEl!RICO FILHO

87. GERSON CAMATA

88 MALULY NETO

89. FRANCISCO AMARAL
9 O. CARLOS VIRGILIO

91' .SALATIEL CARVALHO

92 .EENITO GAMA

93 .CHAGAS DUARTE

94.JONAS PINHEIRO

9S .MESSIAS GO:rs

96.RICl'illDO FIOZA

97 •OSVALDO' COELHO'. .
98.ERALDO TINOCO

99.HER/(CLlTO FORTES\.

100.Dl!LIO 'BRAZ'

101. MARIA LtlCIA

102.ALFREDO CAMPOS

103.MATTOS LBAO

l04.MELO FREIRE

105. RUBEN FIGUEIRO

106. JOVANNI MASINI

107. PAULO MINCARONE

109 VICTOR TROVl(o

1 G3 INoctNCIO OLIVEIRA

110 DOMINGOS JUVENIL

111. NION ALBERNAZ

11 = MAURO SAMPAIO

113. NAPHTALI ALVES DE SOUZA

11"·ELIl!ZER MOREIRA

11, RODI!IGUES PALMA

116 GENtSIO BERNARDINO

117. GERALDO FLEMING

118. STJ!L:rO DIAS

119·WALDECK ORNELAS

12 O. OSWALDO TREVISAN'

121.DIONIsIO HAGE

122, NILSON GIBSON

123.UVARO ANTONIO

12~. LAEL VARELLA

125 • Allc:>:p DE .BORBA:

126 • LUI1l6 SOYER

127 • RENATO VXl\Nlilr'

128. ADAUTO PERE1RA
129'. OSMAR LEITl(O .

130. ODACIR SOARES

131. DENISAR ARNElRa"

132.ANNIBAL BARCELLUS

133. UBIRATAN SPINELLI

13~. RUBEM BRANQUINHO

135. ALOISIO VASCONCELOS

136. Hl!LIO COSTA

137. ASDROBAL EENTES

138. LEVY DIAS

139 RAIMUNDO BEZERRA

140'DALTON CANABRAVA

141. 7iLVARO PACHECO
142. JOFRAN F~JAT

1~3'JOsll TEIXEIRA

144 aost: ULISSES DE OLIVEIRA

145. JORGE VIANNA

14 6 LUI Z MARQUES

14 7. l(UREO ME1oLO

148. FRANCISCO SALES

149. IRAPUAN COSTA JÚNIOR

150. ONOFRE CORRl!A

1,51. JORGE LEI'l:E

152.MUSSA DEMES

153.FLAVIO PAr.MIER DA VEIGA

154 • CARWS. Ar.BERTo

155.PAES LANDIM

156.MELLQ WJ:S.'

157 •OTTOMAR piNTO.

158 •MARIO BOUCHARDET

15 9 •MARCOS LI.MA

16 O• CARLOS. V~NAGRE

161.GABRIEL ~UERREIRO

162 .AMILCAR .MOREIRA

163.FERNANDO VELASCO

164.Ll!LIO SOUZA

165.MAX ROSENMANN

166.JOl(O ALVES

167.DEL BOSCO AMARAL

168. ROSA PRATA

169 FELIPE MENDES

170.GUSTAVO DE FARIA

1-1·IBERJ;: FERREIRA

172 •ALOYSIO TEIXEIRA

173 ROBERTO ROLLEMBERG

17l.. BEZERRA DE MELO

175'JOSE LUIZ MAIA

176'JO~O MACHADO ROLLEMBERG

177. RUY NEDEL

178. ASSIS CANUTO

179·ELIEL RODRIGUEd

180 RICARDO IZAh

181. ORLANDO PACHECO

182 • IVO VANDERLINDE

183. ALEXANDRE PUZYNA

184. WAGNER LAGO

185. OSCAR CORRtA

186. EDUARDO M,ORErRA,

187. GElJVl\lI AMARANTE

188. JOSe DA -CONCEaçl(o

189. ccss FREIRE

190. NESTOR DUARTE

191. Sl!RGIO WERNEC~

192. HENRIQUE EDUARDQ ALVES

193. MARIO DE OLIVEIRA

194. CID CARVALHO

195. MILTON LIMA

196. LUIZ LEAL

197. SILVIO ABREU

198.'PAULO ROBERTO

199. ~TlLA LIRA

200. ORLANDO BEZERRA

201. CARLOS BENEVIDES

202. CHAGAS NETO

203. JAIRO CARNEIRO

204. Josl! MOURA

205. ANTONIO FERREIRA

206. MlRALDO GOMES

207. ALERCIO DIAS

208. Jost CARLOS VASCONCELOS

209. HlLARIO BRAUN

210. RONALDO ARAGl\,o

211. SANTINHO FURTADO

212. ANTONIO cl\MARA •

213. ISMAEL WANDERLEr

214. GIL CllSAR

215. DIRCE TUTU QU~DROS
Jem apoiamento)

216. JÚLIO COSTAMITAN

217. MARLUCE PINTO

218. LOUREMBERG NUNES ,ROCHA

219 LUIZ FREIRE

22 O. OSMIR LIMA

221. FERNANDO GOMES

222 AIRTON SANDOVAL

223. Jol(o CAroMON

224 PAULO SILVA

225. RUBERVAL PILOTTO

226. MANOEL CASTRO

227 .. ERICO PEGORARO

229. LOURIVAL' BAPTISTA

229. ARNALDO PRIETO

230 '.AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

231. NARCISO MENDES

232.ALBllRICO CORDEIRO

233. ALYSSON PAULINELLI

234. GEOVANI BORGES

235. JO~O MENEZES

2 36 PEDRO CEOLIN

237. CARREL BENEVIDES

238 • MAURIcIO C1\MPOS

239 JOS~ THO~IAZ NONO

240. ALOYSIO CHAVES

2.1.ARNOLD FIORAVANTE

242. ETEVALDO-NOGUEIRA

243.PAULO MARQUES

244.JARBAS PASSARINHO

245.MARIO ASSAD

2'6.CARLOS DE'CARLI

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

- MANOEL RIBEIRO

- JOSÉ ELIAS

- FAUSTO ROCHA

- IVO CERSÓRSIMO

- AROLDE DE OLIVEIRA

- ROBERTO AUGUSTO

- MAURO BENEVID~S

- VIEIRA Dl} SILVA

-'JESSÉ FREIRE

- JOAQUIM SUCCNA (em apoiamento)

- SAMIR ACHÔA (em aRoiamento)

- MOZARILDO CAVALCANTI

- DIVALDO SURUAGY

- llJ:J;,.T,!JN REIS
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JUSTIFICATIVA

A participasão do~ em atividades~ e soq!iJiS c'jeve =
r rer scnente quando o bemocmnno :requerer, a f:!Jnde que se at:lnja o objetivo à:l
cresciJmnto econãnico. l! preciso, no entanto, que se xeguJ.e a maneira de atuação
do Estado, que se daria por mio de anpresas Públicas e sociedades de l!CCIlCIIlIa mis
ta, as quais não gozarism de privilégios por estaran v:lnculadas ao p:>der estatal-;
estando sul:metidas às mesmas regras aplicáveis aos enpreend:!Jnentos privaddos.Ass1Jn,
aínâa, toma-se inprescindivel escl-arecer a questãoxe1ativa aos~ de
teis anpresas púb1J.cas e sccaedadea de l!CCIlCIIlIa mista, que serian aànitidos median
te concurso público I obstadoo remanejarrento de servidores à administração direta";
salvo quento aos cargos de ccnfaança, Estas rredadas procuram l:e5tabe1ecer a credi
bihdade popular na atJ.vJ.dade do Estado e tonlá-la cada vez mata =te.

ser-se-é "",,~";i~~~;.:,a::=e;.m~de~=de ~
mista, cujo obJetivo se restrmgirá às atJ.vi.élades autorizadas expr:essarrente na lei
CCIlplemmtar, especifica para cada caso de :Intervenção.

§ 29 - O COngresso Nacional ou sillples ato do governo detetm:lnará a
cessação das atJ.vidades tão logo desapareçam as razões que notivaren a :lnterven
ção. -

§ 39 - As ~as públicas e sociedades de ec:onania nusta suI:Inet:ereee
ão ao :regJ.me Jurídico aplicável aos empreendimentos, privados I in=lu"
srce quento às obrigações traba1hJ.stas e tl:ibutárias, wdada a ooocessão de ...,aI
quer benetfcro especuü não extensivel ao setor privado. -

§ 49 - A aànÍ.ssão de "'1?"egados nas 6lpJ:esas púbhcas e sociedade de
ec:onania mista será feita mediante concurse público, confc:J:me dispuser a lei can
plenentar. -

§ 59 - l! veôeôe a cessão, à aàn:lnisttação direta, de servidores de so
ciedades de econania mista ou de anpresas púb1J.cas, salvo para o exexcicio de cãi
9" ou f1.mção de confiança, 1u.p5tese an que o salário e os danaiJ5 -rcios refe
rentes ao servicbr serão pagos """lus~vaoentepelo Õl:gão de destJlXJ. -

(-::J;:J~ ltell/N""~#

. ~~).

A questão da Jornsda de traba1b:> em turnos :;nJ.nten:1;'>tos de revezarrento,
DOr erwolver questões de segurança do tr~ e da proprJ.a saiide do trabalhador,de
ve vir tratada em lei ordânârda qI:e !Pd=ra prever os se~ variados~s ade
rttJaIrlo-a, .ínctusave, às rea1l..dades zectonai.s de nosso PaI.s. Esta a razao essencial
da oresente emenda,

1\rt. 79 ••••••••••••••••••• ••••

XIII _ jornada especial de traballD oara turnos ôe reveZarrento, inin~
ruotos, na forma da 1e1..

tê-se ao anoa.so XIII, do artigo 79 I do ProJeto de Constituição da~
são t1e sistematl.zaçã-J, a seguinte redação:

PI<>lAAIo

tusposatavo 1'irendado: Arti9" 79, inciso XIII

= PLlIlAIIIO/ÇOIlIS'ÃO/.VlCOlllllio- ---,

EMENDA 2P015?'1_-1_- ---,
[l Constituinte Rol:erto canoos

,.,,- PLINAFlID/COWlssio/.U.c:OIlIUio-----------,

= Tu:TO(~U$TIFIC"çiO_-_-_--------,

EMENDA 2P01526-=:-3=----- ----,
FCbnstituinte José M::!ndonca JS;;.e rro...

CONSTITUINTE RICARDO FIUZA

PLENJlRIO

= TEXTO/JUSTIF'ICAÇio -,

EMEIDA l\DITIVA

Inclua-se, onde coccer , no Ato das DisoosiçÕes Constitucionais êeraas e
'rransatôrãas , do prcjetc de constituição da card.ssão de Sistematização, o seCfUÍ.!!
te arti9": •

EMENDA
tJ

2P015?~......::-8::....- -,

"E;vedada a participação de servidores cúblJ..cos no produto da arrecadação
de tributos e nalltas" •

=------ n:XTO/~IIST1'IC.Ç:io-- ~----,

EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTIFICATIVA DiSCOS1.tJ.vO emendado: Art. 19 e oarágrafo 1Ín1.co.

sem qualquer razão justa,f~cável suorirniu-se do texto do ProJeto de Cals
tituiçâo matéria o:I1\ furiio E!lU..I"entaren lTOra1J.zador para o eervaco púbb.C() Já
consacrrada 00 texto constitucional vigente e que se preterx1e restabeleo=r na or~

sente errenda,

Dê-se ao art. 19, do 1?roJeto de Cbnstituic;ão, da CCltu.ssão de Siste
matização, a seaumte redação e parágrafos: -

Art. 19 - A Repiíbuca FederatJ.va do Brasil, constitui un Estado de
lTOCr'ático de direito, orqanizado sob institw.çÕes representativas, federativas e
repubhcanas, f1.Dnadas na aujeacâo dos POderes púb1J.oos ao ordenaIrento ]uridioo e
na supranacia da ccnstãtnacâo.

§ 19 - Todo o po:1er ensna do povo e can o seu ronsent:tnento é exer
cido, ms témos desta ccnstatní.câc, . -

_§ 29 - ~re aos PCàeres piíbliaJs cw.dar do ban ccmcm, prcp:n:'Cio
nando as conda.çôss necessarias a que todos oossarn desenvolver Lavre, plena e efeti
vanente as p:Jtenc1.alidades da natureza humana. -

CONSTITUINTE RICARDO FIUZA

PLENWO

li SUBSTIroI'IVA

JUSTIFICATIVA

l! fundamental que conste da futura Constií.tmcâo, tão esperada "?,,la
nação brasileJ..ra, as .instataucôss que são sustentação ao Estado democrátiex) de di
.rec.to, fitInadas sob o J.mpério dos mandanentos constitucwnais e garantidas peja sU
Jeição dos poderes públicos ao ordenamento JuridJ.co. l\demal.s, não podena deixãi
de salientar o dever do Estado no zelo do bem 0CIllllIlI e valnrização des pote(lCialida
des humanas.. -

2P015~ª~-O~ -,

Dispositivo ElieOOado: ArtJ.go 202

,.,,- PLIN.'UCl/cOlllls'io/auJCllMIUio----------,

= TtXTlI/~IIST1"C...cio-------------___,

EMENDA
tJ

Dê-se ao art. 202 e parágrafos, do ProJeto de Ccnstituição, aprovado
pela caro.ssão de Sistanatização, a segulnte redação:

"Art. 202 - O Estado scmmte desarpenbará atiVJ.dades econâm.cas e ~
c:lais an cazáter suplementar da iniciativa privada e quando o ban 0CIllllIlI, inclus!
ve a segurança nacional, o exigir.
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= Tt:llTO!JUBTIFICAÇio -,

CONSTITUINTE RICARDO FIUZA

PIml!Rro

cõee,

besu CCIIC a prestação de infoJ:Jnação, mdependentamnte de censura, salvo quanto
a espetáculos e dJ.ver5Ões píihl.acaa I resp:mdend.o nada um, nos casos e na forrra ~
ceituados em Iea , pelos abusos que ccmeter. Não é pemutado o anonimato. ~ asseg!!
rado, aos ofendidos, o ôfrerec a resposta pública, d1vulgada nas nesmaa COJ'ld2
ções do agravo soãrado , sem prejuízo dos danos ileg1lIUJl'aIlEllte causados. A publiCã
cão ou e::hção de ll.vros, de peraôdacos e de qualquer outro veículo de canumcaçaã
ná.o depende de Iacence da autoridade. Não será tolerada a propaganda de guerra,de
processos violentos para subverter a omem poütJ..ca e socaaj , e de preconceitos
de religJ.ão, de raça, ou de classe, nem exteracrfzecâc ccnerãrae à nora! e aos
bons oostmes,

§ 99 - 1:: 1l11T.LOlável o sig>1o da correspondência e das telecanunica _

~'''.;;;)'ui 01lB8
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EMENDA
!!J

Dê--se ao l\rt. 49, do Pxojeto de Oonstituição, aprovado peja
Canissão de Sistemati2ação, a seauinte redação e parágrafos:

Art. 49 - O Estado brasileiro, no exezcfcac de sua soberaru.a,
partioip3 da sociedede intemacional por "'>0 de tratados e carpranissos can os
demaisEstados sàEranos, cem crceníeroe meemecaoneae e cem outras entidades do
tadas de p=rSC<lalidade internacional. -

§ 19 - Tratados e CCJ11OJ:alU.SSOS internaciolliUS dependem de
aorovacão do Congresso Nacional, excetuaibs os que visem SJ.Ir!llesrrente executar ,
aperfeic;;nar, interpretar ou prorrogar tratados pree>d..stentes e os de natureza Ire
ranent:e administrativa. -

§ 29 - O conteiXio normatJ.vo dos tratados e ccnpran.1.ssos mter
nacionais inoorpora-se à ordan interna, revogando a lei ectemcc-. -

§ 10 - A rmradaa é o esatc lllVwlável da pessoa. NlllgUén poderá nela
entrar ou penna.necer, sem consentJJrento do norador, salvo para acu:lir vítima de
crme ou desastre, e tanlbém, durante O dia, nos casos de flagrante delito ou de
automzacâo Ju:h.CJ..a1..

§ 11 - 1:: invwlável a intirnidade da pessoa, e a privatw>dada de seus
pepêaa , pertences e bens contra buscas e apreensões >1egais.

§ 12 - Nmguém poda ser ernbazaçedo em sua l1berdade de J.r e vir. Th\
'tempo de paz, qualquer pessoa, can seus bens, pode entrar no terr.l.tór.l.o nacao
Nal, nele perrrenecez ou dele saaz-, .respartada a regulamentação da 1e1... -

§ 13 - Nmguân será preso senão em flagrante del1.to ou por- ordem es
cxita da autoridade canpetente, nem será levado à pnsão ou nela detJ..do se preS
tarfJ.aI1ça pemutada em rei. .. A prasão ou detenção de qualquer pessoa será lIrEdiatâ
nerrte o::xm.nucada ao JUJ.Z cceçetente que a relaxará, se não for legal, e, nos cã
sos prev.l.Stos en lei, pzmoverá a resp:msabiliaade da euecradade O':)atora. -

§ 14 - A lEU assegurará aos acusados anpla defesa, can todos Os meios
e recursos a ele inerentes. A anstzuçâo dos processas contencaosos será contrrada-,
tôrae,

JUSTIFICATIVA

A particip3ção do Brasil na CCIllUllldade anteznaoaonal. não pode
ser tratada CCIlO sirrples "carta de intenções". Ressaltada a sccerarue de nosso Es
tado, que portanto se posiciona da naneira mais adequada em face das questões m
ternaciona1s, o texto constitucional deve orever a :realização de tratados e cciü
manissos can outros EstaàJs soberanos, garantincb a Interação entre os p:JVOs:
Tais tratados e carpranissos devem, no entanto, ser suhnetidos à apreoaaçâo do
eatgresso Nacional, una vez que passarão a cx:rrp::>r o ardenarrento Juridiex> meerno.

/, ,r ./
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Disposib.vo eoendado: l\rt. 69

Dê-se á integra do artJ.go 69, do PxoJeto de COnstJ.tuição, a seguinte ~
dação:

Art 69 - A donStituicão assegura aos brasl.1euros e estrangell'Os J:eS:L

dentes ID pais ~ inviolabUidade dos direitos conoementes à VJ.da, à 1lberdade, a
segurança individual e à propnedada, IDS temos seguintes:

§ 19 _ Ninguán pode ser obngado a fazer ou a decl.xar de fazer algurra
coisa, senão em vi.rtlXle da lei.

§ 29 - 'ltx3os são iguais perante a lei. A leJ. não aêlnu.tJ..rá pr~vl.lég:t.o ,
distinção OU discrlminação por RDtJ.vo de ascendêncJ.a, raça, etnia, sexo, es~do c~
vil, idade, defJ.ciêncu fís~ca OU m=ntal,_natureza. do tra:ba1l:o ou da prof~ssao,
crença, amvicção e qualquer outra condJ.çao soc>al ou indiVll1ual.

§ 39 - A lei só terá vigênc>a após sua pubhcação; não preJudicará o
direito ad:;[uiri.do, o ato ]urídJ..co perfeitb e a C().LSa Julgada, e, se for restr~tl.\"a.

_de liberoade, não eatp:>rtará exceções.

§ 49 _ A lei não podará excluir a aprec>ação do JullcJ.ário qualquer lê.
são da díreim.

. § 59 - t plena a liberdade de conscJ.ênc~. :t': ~vre O exercício de ClJ!
tos religiosos, salvo O dos que contranen a ordan piibll.ca ou OS b:ms costurres.

§ 69 - Por IlCb.VO da convicção ou de crença, mnguán podará ser pr>va
Cb de qualquer dos seus dJ..reJ.tos, salvo se, invocando-a para ex:unir-se de obr~ga 
ção legal a todos :iIrposta, VJ.er a recusar, nos ternos da le., a realização de p~
tação alternativa. ,

§ 79 - Será prestada, nos t.entos da lel., assJ.stêncl.a re1J.gl.osa Junto
às Forças AJ:::nadas e às forças auxJ.1iares, e, quando so1J..catada pelos mteressados
ou seus zepresentantes legais, Junto aos estabelecmentos ofJ..c~ de internacão
ooletiva, respeitada a lilJerdada da cada um.

§ 89 _ E: livre a mamfestação da pensanento, da conv>cção e da crença,

§ 15 - Não haverá foro prl.vJ.1ec:pado, nem ]UJ.Zo e trJ.buna1 de exceção.
Ni.nguán será processado, nem sentenc1.ado, senão pela autorJ.dade ex::ttpetente.

§ 16 - 1:: 11I3ntJ.da a anstatauçâo do Jún. Será da sua =npetênoia o Jul
ganento dos cernes dolosos contra a VJ.da. -

§ 17 - Não haverá crime sen lEU anterjor que o defana, nem pena sem
prévia ccmrmcacâo legal. A Lea penal SÓ retto<;g1rá quando beneâícaar- O rêu,

§ 18 - A la penal assegurará a J.n<hv>dualizaçáo da pena, Nenluma pena
passará da pessoa do deâanquerrte, A obrigação de reparar o dano, assara caro o pe:r
diIrento de bens, p:xJerãoser decretados e executados contara os sucessores, até õ
1lnu.te do valor do patmrrôruo 'tzanafezado e de seus frutos.

§ 19 - Não haverá pena lllfamante ou cruel. A lei dJ.sporá sobre o perdí,
rrento de bens em casos de enraquecírrento illc1to pelo exexcícao de cargo, funçãõ
ou errprego, na adrru.mst:eacão direta ou em autarquias, errpresas públ~cas, socaeda 
des de eccoôme maaca e fundações mantJ.das ou subvencionadas pelo poder piíbl~co ,
assim caro no caso de danos causados ao patnnôruo dessas enradades e ã poupança
popular capI:ada por anstntnuçâc emancetra,

§ 20 - NJ.nguém será sul:ttetJ.do a tortura, a penas cruêae ou a trat:.arren
to desurranc ou degradante. A la ecnsaderarã a prátaca da tortura, o tráfJ.co de
drogas, os cr1JJes hecb.ondos e o terrorJ.SllO cxirres inafJ.ançáveJ.S, ansuscepefvets de
graça ou amstia, per eles resp:mdendo os mandantes, os executores e os que, poden
do evitá-lo, se cnutazetn, -

§ 21 - A pessoa do detento e do presadaâzio será .respeatada em sua dJ.g:
nidade e em sua mtegrJ.dade físJ.ca e nental. Ambos têm du:el.to à assJ.stênCl.a 50
cJ.a1, ]urídJ.ca e espirl.tual. '-

§ 22 - Nãohaverá prJ.são c1.vil p:Jr diVida, multa ou CllS't:iãs , salvo o
caso do dep::lsüárl.o mflel ou do responsável pelo 1.!l.adJ.Irplementode obr1gação al.l.
rrentar, na fonna da la.

§ 23 - Nenhum brasileuo poderá sofrer extra.dJ.ção, salvo aquele que aa.
qUJ.r1.u a nacJ.Ona1J.dade posterl.ormente ao fato notl.vador do pedJ.do. O estrangelXO 
não será extradl.tado r:or crJ.me polítJ.co ou de opim.ão, ou quando suas comn.cçÕes ,
p:lr s1. sã, p.rleJ:an 1I1duzJXcondenação.

§ 24 - :ti 11vre o exercíCl.O de qualquer trabalho, ofício ou profJ.ssão ,
observadas as o:mdJ.çÕes de capacidade que a lEU estabelecer. O regme de exclusJ.n
dade só prevalecerá para o exercício de prof:LSsão que envolva rJ.Sco de Vl.da, oU
que IXJSSCl causar dano ao :m::b.víduo ou à coletiVJ..dade.

§ 25 - 1:: garanb.do o dJ.re>to de propr>edacle, salvo a desapropnação p3
los pcdel:es púb1>o:>s no caso de necess>dade OU ul:.1hdade pública ou, p3la Uruão, 
no caso de interesse socJ.a1, ne:hante prévl.a e Justa indem.zação eu d1nheito, res
salvado casos prevJ.St.os nesta COnstituição. Facu1±a-se ao exproprJ..ado acel.tar o Pã
gam=nto an titulo da divula pública, don cláusula de exata correção m:metárJ..a.Dum
te de per>go público ll1Unente, as aut:or.Ldadas ~tes p:xJerão usar da propne::
dade particular, assegurada ao propr~etário ~ação ulterJ.Or.

§ 26 - A ie.l. d.J.sporá sobre a aqm.5l.ção da proprl.edaêle rural p:>r pessoa
natural ou JurídJ.ca estrangeJ.ra, estabe1ecen::to rondJ..çÕes, restnçães, lllIlita.cões e
outras 8Xl.gênCl.aS para a defesa da mtegrl.êl3de do terr1.tórJ.O e a segurança do Esta
do. -

§ 27 - Pertence aos autores o dJ.reito exclus~vo à reprcx:1uçãoI publl.ca
cão e utJ..~zação de suas obras ll.terárias, a:etistJ.cas e científicas, trans~ss~vel
aos herdeJ.J:os, pelo tempo que a leJ. fJ.,Xar.

§ 28 - A leJ. garantJ.rá aos autores de J.llVeIltos o pr.l.vilégl.O temp:>rárJ.O
para sua utlll.zaçáo. são asseguradas a proprJ.edade das rrarcas de mdústr~a e carer
cio e a exclusl.VJ.dade do uso do nare ccnero.1al. -

§ 29 - Todos p:Xlem remur-se, pac~fl.carrentee sem annas, não mterv1n
do a autorJ.dade senão para nanter a ordem púbJ.J.ca e assegurar a loc:c::noção normal
de pessoas e veículos. A lel. p::ilerá detel:nu.nar os casos an que será necessárl.a a
ce:rnumcação prévJ.a à autorl.dade, ban cerro a desl.gnação, pJr esta, do local da reu
~o. -

§ 30 - t garantlda a 11ben.'Iade de assccJ.ação para flIlS líCltos. Nenhu
na assocJ.ação p:Jéle ser canpulsonarnente cb.ssolvJ.da ou suspensa senão em vJ.rtude da
sentença Jud3.Cl.árJ.a. N:mguém p:xie ser compell..do a asSOC:lar-se ou a peonanecer as~
cJ.ado.

§ 31 - Os necess~tados tên chrel.to à asSlStênCla ]udJ.cl.árJ.a públ.l.ca e
gratUJ..ta, na forma da lei, que lhes garanta o acesso aos Juízos e Tribuna.J.s.
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§ 32 - A sucessão de bens de estral1ge1rOS situados 00 Brasil será regtl
l.ada pela lei brasileua em benef!cio do 05njuge ou dos filhos brasilello, saIpri!
que lhes não seja maas favorãvel a lei nacl.OOa1 do "de CUJUS'I.

§ 33 - A lei chscipl:u1arã o acesso de qualquer pessoa a refeJ:ências e
infomaçÕes regJ.Stradas a sea respeito, inclusive para retifica-las ou suprimi-las
saIl?"" que pcderen ser utJ.lizadas para prejudicar a intJlllidede de vide privada, o
pleoo exercício des liliez<lades piíbl.J.cas e a livre participa<;ão na atividade politi
ca. O deoo pmvocado pelo uso de registros falsos acarreta responsabi1J.dade civil-;"
penal e administrativa. ,

§ 34 - Dar-se-á "habeas-corpus" se!Ipl:e que al.guÉonsofrer ou se achar
aaeeceôo de sofrer vacõêncãa ou ooacâc em sua J.llie.rdade de J..oo:noção, por ilegali_
dade ou abuso de poder. Nas transgressões disciplinares não caberá "habeas-ccn:pus"

§ 35 - o:nca:Ier-se-á mandado de SE!9';"}"'ça para proteger ch.reito líqui_
do e certo não aIJ!larado px "habeas-coxpus", se.,l6 o resp::nsáveJ.. pela ilegalidade

"J;;;"o de poder autoridade~ ou -;;g.",te de pessoa jurídi~';'~ de
%ibuiçÕes ib poder piíb1.J.oo.

§ 36 - O mandado de segurança poderã ser :>npetrado por organizações
si.n1icais e entidades de classe, na defesa dos direitos de seus IIaltJosou associa
das, .inerentes aos obJetivos da institt.nção.

§ 37 - Q.lalquer cidadão será parte legítlllla para propor ação J?OP.1l.ar
visan&:> anular atos lesivos ao patrinônio piíblico ou de entidades.J?Úl!licas. :isento
o autor do ônus da sucuacênoaa, salvo se declarado ll:tJ.gante de ma-fe.

§ 38 - t assegurado a qualquer pessoa o dJ.re1to de dirigir-se aos~
res piíbl1cos, seja para representar contra ilegalidade ou abuso de poder, seja pa
ra petacacnar Em defesa de ch.reito ou interesse, :lndependentalente de garantias,
taxas ou custas.

§ 39 - A la assegurará o. rápi&:>andarrento dos processos nas repartJ. 
côes piíbl1cas, facultará aos ~teressados d~ despachos e infomaçÕes que a eles se
refiram, e garanbrá a expedaçâo das certidões .requeradas para a defesa de direi 
tos e esclarecinEnto de satuações, que dJ.gam reBJ;eJ.to, em abusos OS casos, aos m
teressados.

§ 40 - A especificação des lWerdades e garanbas exp<essas na ChnSti
tuicão não exclw. outras 1.ilierdades e çarantaas decorrentes ôc regjJIe e dos princ!
pios que ela adota, bem = das declarações intemacJ.Onais de que o pais seja si!:!
natâ:no.

JUSTIFICA'1'IVA

A zedaçâo proposta é l1\llS precisa e adequada à proteção efetiva e
inprescindivel écs diratos e garantJ.as :udLVJ.duaJ.s.

cária (Lei 6.830/80), b) computa-se em quádruplo o prazo para conte~

tar, e em dobro para recorrer, quando a parte for a fazenda pública

(CPC, art. 188); c) em caso de sucumbência da fazenda pública, esta

não se submete ao pagamento de honorários mínimos correspondentes a

10% (dez por cento) do valor da condenação, que é a regra geral apl!

cável às partes vendidas (CPC, art. 20, § 49, e letras 11ali , "b" e

"c", do § 39; d) suspende-se a prescrição por 180 dias, a partir da

simples inscrição do crédito em dívida ativa (Lei 6.830/80, art. 29,

§ 39); e) interrompe-se a prescrição, com o simples despacho do

juiz, que ordenar a citação (Lei 6.830/80, art. 89, § 29); f) se, a.!!
tes da decisão da primeira instância, a Lnscraçâo da dívida ativa

for cancelada, a execução fl.scal será extinta, sem qualquer ônus pa

ra a fazenda (Le~ 6.830/80, art. 31); g) mesmo após o arquivamento

s autos, em decorrêncl.a do implemento do prazo de 1 (um) ano, sem a

localização do devedor e o encontro de bens penhoráveis, o processo

poderá ser deaaxquavado, em qualquer tempo, para prosseguimento da ~

xecuçáo (Lei 6.830/80, art. 40, §§ 29 e 39).

O simples enunciado exemplificativo desses priv~légios

processuais dados à fazenda pública, em detrimento dos contriliuintes,

mostra que a sua permanêncda na legJ.slação brasileira cone'caeuâe-ee

á em estigma anti-democrático, preca.samence numa hora em que a na

ção se mostra ansiosa por libertar-se do pesadelo do recente autori

tarismo, que a emasculou e a degradou.

A restauração do ite~ o art. 170, do ProJel:o Ber

nardo Cabral representará, sem dúv~dar!J asso importante no caminho

do aperfeiçoamento de nossa /nstitu I ões Juridl.cas e democráticas.
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ACRESCENTE-SE ONDE COUBER:
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Inclua-se, no art. 177 do ProJeto da Comissão de 5is;

cemat.aaaçâo , um a tern , que seme o V, com o objetdvo de restabelecer

norma moxa.La.aadoz-a , que se consubs t.anca.az-a no a-cem v, do art. 170,

do ProJeto Bernardo Cabral (Segundo).

JUSTIFICATIVA

No Titulo VI, capitulo 1, seção II, sob a rubrica das

L1-m~tações ao Poder de Tr~butar, o Pr-ojeto Bernardo Cabral ( art.

170, V), vedava à unaão , aos Estados, ao Dl.str~to Federal e aos Mu
rrí.c Ipa.os , estabelecer prl.vilégio de natureza processual para a fa

zenda pública, em detrrumenbo de conta-abuanee ,

A pLena.tiude do Estado de dr.re í.to democzãtiaco , que se

busca alcançar, através da cone t a tuaçâo em processo de elaboração,

e das Lea.s complementares subseqüentes e anda.speneâveí.s , impõe a .3!!!
p Li.acâo do prancIpao da a.qua Ldade de todos perante a ~l~~, de tal

sorte que as pessoas Juríd~cas de õa.re i eo público, nos conflitos de

l.nteresses com os seus j ura.sda.caonaôoa , subordl.nem-s~ ãs mesma?

regras e atiabeLeca.daa pelo legJ.slador para obse.rvânc ag por parte de

pazcacuãares , pessoas fisicas ou jur-Idr.caa ,

A legislação or-aea.j.ea.r-a , na linha de uma trraôacão m~

daevaã , contempla numerosos prava.Lêq.i.os pr-ocessuaa.s da fazenda pú
blJ..ca, em detrimento de ocntrnxbua.ntie ,

Menc~onem-se alguns~xos maa s expxeasavos s a) a
proposJ.tura da ação enuteeôm,e de déb , fU5cal está condãcaonada ao

depôs.r to ant.eçxaI do crédJ.t~:tr~butã o ou à çez-anta.a de fiança Dil!!

Art. 19. _ A aposentadoria do trabalhador, seja

urbano ou rural, deverá ser calculada com base na média dos ú1:.
timos 12 eesee , corrigidos mês a mês.

JUSTIFICATIVA

O Brasil dispõe, hoje, de cerca de 12 milhões

de aposentados dos' quais 70% recebem U1n salário minimo, ou R1~

nos.

Tal situação ,tem levado os aposentados à "in

gua e o nº de suicídios de cidadãos desta categoria, cresce '

assustadoramente em todo País.

Nossa proposta visa corrigir as distorções e

xistentes no éalculo da aposentadoria, proporcionando ao tra

balhador que deu sua cota de participação para o crescimento'

da Nação, uma vida digna e tranquila ap6s anos de trabalho em

sua área de atuação.

,---- ·eOMlITnunn:r. ~~-

r
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EMENOA AOITIVA:

Acrescente-se e numere-se COlDO i tem 111 do Art.

230, Capitulo lI, Titulo VIII e renumere-se os demais.

r:T-------------TUTO/~usTl~IC.lÇi.O----- _

EMENOA ADITIVA:

Suprilla-se o § 3' do Art. 251, do Capitulo III,

do Titulo ·VIII.

JUSTIFICATIVA

A presente eanda justIfica-se em razão de que

o Estado, por força do disposto no artigo 250 do capitulo su

pracitado, obriga-se a proteger, apoiar e incentivar as ações

de valorização, desenvolvillento e di fusão da cultura.

A criação e a produção artística - expressões da cultura de

um povo - devem merecer do Estado, todo o apoio e o estímulo'

à sua execiJção, circulação e difusão para, ,junto e com a so

ciedade.

o disposto no § em questão - o qual sugere-se suprimir _ cer_

tamente, contribuirá para inviabllizar a produção artístico _

cultural profissional neste País. Igualmente, vem em contra

,ponto a legislação já exbtente - a exemplo, a "LEI SARNEY" _

a qual, através de incentivo fiscal, oportuniza o apoio fina!!

ceiro iniciativa privada à criação"e à produção artístico-cul

I

I
I

.1

I
.1

r

111 - assegurar à mulher trabalhadora rural,

o beneficio da aposentadoria independente da situação do CO!!

juge.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda pretende fazer justiça à

mulher Trabalhadora Rural que, na verdade, trabalha de fa

to na lavoura e ainda não tem direito 11 aposentadoria, peE.

manecendo na dependência do seu conjuge a

Acontece que, no campo, as mulheres real

mente exercem a atividade agrícola, e portanto merecem o

amparo na velhice, independentemente da situação previden

ciária do seu conjuge.

Essa já é uma grande aspiração da mulher •

brasileira e ulla questão de justiça.

r

SuprJ.ma-se o caput do art. 234 do Pxc j etic de Con~

tituição "Au
, e em conseqÜência, o parágrafo 12 do mesmo al;tJ.

go transformar-se-á em artigo.

EMENDA SUPRESSIVA
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E21ENllA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 205 do Projeto de Constituição (Al da' Comissão de

Sistematização. -

os serviços
Poder PúblJ.co

JUSTIFICATIVA

CHRISTOYAM CHIARADIA

Este artigo praticamente estatiza

médicos assJ.stenciais, a medida que atribuJ. ao

a sua execução, com exeaueaví.eece ,

"ArtQ. 205 ~ As Jazidas, as minas e denars recursos mmeraí.s, e os
potenciais de energía hidráulica. constituem propraedade dastanta da do solo, ~
ra ereito de exploração ou aproveitamento industrl.al e serão administrados pela
umâo," .

l: PLENÁRIo

r,

tural.

A realIdade tem mostrado que a grande maIoria das companhias

e grupos independentes, em especial aqueles direcionados aos

espetáculos de diversões, recorrem ao apoio dos órgãos da

Cultura, para a realização de seus projetos, em razão de que

essas companhias e grupos, não tem recebido, como seria o eo!

perado, da mesma iniciativa privada esse inve~timento. A em

presa privada telD, preferencialmente, quando a isso se dis_

põe, dado atendimento aos projetos dos órgãos públicos e es

ses, pôr sua vez, além da verba orçamentária, essa sempre di

mimJh, têm feito repasse dessas verbas de patrocinio no intui

to de dar cumprimento ao dever do Estado, no sentido de apoio

e incentivo à referida produção de bens culturais - às cita

das companhias e grupos independentes profissionais - esses 

produtores dos bens culturais. Considerando-se ainda, que o

parágrafo em tela, poderá permitir múltipla interpretação - o

que, com certeza, resultará em prejuizo à referida produção •

artIstisco-cultural profissional - necessário se faz o acolhi

lIento da supressão sugerida a
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JUS T I F I C A C li O:
. . .

A redação p;oposta procura melhor adequar -.-.0 datame const~tucional à
realidade da mineração brasileira.

• Conforme ensinam os doutorinadores e meStres -do Direito Administra
tivo, à; Jai~das per-tencemao pat~imÔrn.t? geral ~ Nação; z:ão ao pãtrimÔ~o pa.r
tacular' da União; assim, os recursos nu.nerais 5ao. do dODl11ll0_ eminente e nao do
dom1nio par-tacufar' da un>ão.

Substltuir,- pois}.a expressão "e pertencem_ w a- J!.n~ã9~ ,ppr "serão
admimstrados pela Umão" , constãtua !J1edida de salutar pr-udéncaa, ei~ que eV~t&

rã o conflito de oprniões, ...contrabuíndo, poas, para o aP::moramento daredaçao,
mantida a tradição constituc:I;onal br~s].~eira. , ..

Ela é fel.~a por meio de sociedades de economia mista de controle e~

tadual,~ cujo regime lê exatamente o mesmo aplicável às demais empr!,

<~~sv p;i';adas que exploram tais serviços. Não estão, assim, os Est!,

dos impedidos de desenvolver atividades nessa área, no seu interesse
e de sua popu.1ação~ Mas sem quebra da unidade de regime ,urídico,
e da igualdade -de todos os concessionários - ou pretendentes ã CO!!

cessão - perante a lei federal e ao poder concedente, a União.

, . O uso, da faculda~e contida no referido § 19 - que por
c.erto não permanecerá no texto do Projeto - concorreria, por outro

lad?, .para ir:remedi~vel estatização dos serviços de energia elétr!

ca; . As' .coneessêes de serviço são feitas, de acordo com o texto do

.Pr~je~9' mediante:~onsorrêné~a e ~~m prazo determinado de duração.
A- nconée~são 'd~ -us~lr não estaria condicionada nem a uma coisa, nem

a outra, podendo acarretar uma futura e irreversIvel estatização{e~

tadualização) dos serviços de ~letricidade no Brasil.

Por esses motivos deve ser suprimido o § 19, do artigo
205 do ProJeto~

".t:IlAIlIO/CtlIlISsio/'UICtlIlIISio----------,

PTEN!BTD
r.r TEXTONUSTI~IC...çio----- ___,

EMENDA 2P01539-S
[=! CONSTITUINTE ALYSSON PAULIN-E-L-L-I---------" p:r'~;~'~

tJ I [=ÇJ;';z;;J

CONCESSÃO DE USO DE POTENCIAIS DE ENERGIA HIDRAuLICA AOS ESTADOS

Suprima-se o parágrafo 19, do artigo 20S! TItulo VII, C,!.

pltulo I, do Substitutivo da Comissão de Siste~atização.

EMENDA SUPRESSIVA

EMIlNDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA Acrescente-se, onde couber, nas Disposições Transitórias, o seguinte artigo:

Diz, o § 19, do artigo 205, 11 verbis ":

11 A lei poderá atribuir aos Estados a concessão de uso

de pobencn.eãa de energia elét~ica existentes em seu território, oh!:.
decidas as hormas deste artigo n.

Esse parágrafo, permitindo a atribuição aos E~tados de

concessão de uso (sic) de potenciais de energia elétrica (sic) não

se coaduna com a filosofl.a adotada peIo ProJeto, que estabelece a

COmpetência da União para explorar diretamente ou médiante permissão

ou concessão e instalações de energia elétrl.ca e o aproveitamento e

nergético dos cursos d'água (art. 23, XI, b).

Ora, se o Projeto optou pela competência da União em ID;ê.

téria de serviços de energia elétrica e exploração dos poeencãec.s de

energia hidráulica, não se justifica a manutenção no texto do Proj!.

to do referido § 19, do artigo 205. Tal dispositivo talvez fizesse

algum sentido no primeiro Projeto da coní.ssão de Sistematização que

previa a competência paralela-dos Estados sobre o assunto.

"éee , O disposto no Título VI não !,rejuch.cara a cobrança do emprestimo

compulsório destinado ao setor e1etrico.

JUSTIFICA')ÃO

A continuidade da execução dos programas e projetos no setor de ener

gia eletrica depende da manutenção das respectivas fontes de recursos, entre as

quais tem significado especial o emprêstitJX) compu1sorio instituído em 1962 em fa

vor da Eletrobrás.

Para assegurar a permanência do referido instituto, apos a edição da

eonstl.tuição, faz-se mister a ressalva da presente emenda, cuja aprovação permiti

rá garantir o apoio indispensável a setor es rraeêgí cc da economia, como ê o setor

eletrico.

Repelida porém, no 29 Substitutivo, a tese da competén 

cia paralela, impõe-se a supressão da citada norma do § 19,- do _ art!

go 205, que é absolutamente incompatlvel com o espIrito e a letra do

ProJeto de Constituição.

Com efeito, o sistema adotado pelo ProJeto a respeito do

tema é o modelo vigente no País desde o Código de Aguas e da Const!,
tuição 1946 que estabelece a competência da União em matéria de seE,
viços de energia elétrica e potenciais hidráulicos.

Ao fixar c:. posição da, Uniã~ sobre tais assuntos, o I~

gislador cons_titucional f~z uma ?pção 'qu'r impo~t~ e..rn-~reêonhecer o

carater nacionàl dos serviços de 'energiâ elétr{c~; como , aliás, 2
cozre em' todo o mundo. Os serviços de energia elétrica tendem cada

ve'z mais a se' interligarem e a se integrarem operacional e fisicame~

te num só sistema nacional. Essa tiendênoa.a natural e universal dos
serviços determinam a opção pela competência da União na matéria,
com exclusão, por consequência, da competência dos Estados.

r.r-------- PLErc.'1I10/COMlssio/'UICOIlIISio--- ,

PLENARIO OA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

rer- TlXTO/~USTI1IC...çil)-------------___,

EMENDA AOITIVA AO ARTIGO 176

Acrescente-se ao artigo 176 um parágrafo com a seguinte ri:.
dação:

§ 29 - As ccnt.r rouí.çães instituldas por este artigo sUJe,!

tar-se-ão aos prazos de decadência e de prescrição previstos para
os tributos.

Daí não se adroitir que, por lei ordinária, possa ser

quebrado o princIpio constituciç,nal da competiênoa.a federal.

Recorde-se, aliás, que atualmente ~a_ ~;iticipaç~o dos_ E,!.

tados na exploração dos serviços de energj.a elétrica não é vedàd~.

JUSTIfICATIVA

fiá ~ ~'ma ~ tendênc.~~ de atribuir às contribuIções garantias s~
penore~- às' dos tributos.
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2P01543-j
...UTClII-=C---- --,

Deputado RAIMUNDO REZENDE

PLENAR O DA ASSEMBLIôlA NACIONAL C

EMENDA SUPRESSIVA

=---------- TlXTO/JUSTlrtClÇ.iO, _,

EMENDA
l:
=--------'LI"'...1I10/COMISS.\O/lUICOIIl Ul .i I)' - - - ----,

......6·' 4

Convém, pois, que a ccnat i tuí.ção limite este poder paraI!:.
lo de tributar.

Ainda, tratando-se de contribu~ções obrigatórias, J.ndispe.!!
sável conter o poder de exorbitar do executor.

Deputado RAIMUNDO REZENDE

EMENDA
fJ

PLENARID DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE
rer TUTO/~usT1FleAç;;o' _,

suprnaa-se o ar t rqo 152.

110 advogado é indispensável à administração da Justiça, se!!,
do inviolável por seus atos e manifestações nos limites da lei.

JUSTIFICATIVA

tIJ''''''TIOOLJ

PTB/RJ

4.

'~EliIÁ"10/COMIsslo/.USCO .. I...\O- __,

_________---:,-__ C"NSYITUIWTE

.L&f:·:

Numa Constituição não há necessidade e muito menos razões
para destaques semelhantes.

Ademais, "0 exercício de qualquer trabalho 1 ofício ou pro
f i s são está conda c í cnadu às qualificações profissionais Que a lei
exige 11 , conforme estabelecido no artigo 6Q parágrafo 9Q do atual
Projeto.

EMENDA ADIllVA

Título VI - Capítulo 1 - Do Sistema Tributáno Nacional

Seção 11 - Das Llrnl tações do poder de Tributar

Art i qo 178 - Inciso 11 - Item "Cll

Incluir a expressão "declaradas de ut!
Lí dade Pública Federal, imunes, também, da contribuição para a

seguridade social observadas os requisitas da Lei complemeptar,
redigindo-se assim o ítem "c":'

c-) pàtrim5nio, renda ou serviços dos
par t Ibus políticos, inclusive suas fu!!.

dações, das entidades s md í.ca í s de tr~

balhadores e das insti'tuições filantr.§.
picas de educação, de cultura e de assi,!
tência social sem fins lucrativos, de
claradas de ut i í foace Pública Federal,
imunes também, da quota patronal pri
vmenc i ãr ra , observados os requí s i tos

da Lei complementar; e

tJ PLENARIO

rer TEXTO/JUnl~lc...i;io------,---------,

garantia

d..'

2P01542-5AUTOII- _=;
Deputado RAIMUNDO REZENDE

Ademais, o contribuinte ficaria desacobertado d~
de seu efetivo resQ.?tt.? ~

o empréstimo, por natureza, implica na r est i tuição da cai
S8 emprestada, na mesma espécie.

Atualmente r há uma tendência de converter emprés t amos co.!!!

,pulsórios em subscrição compulsória.

, Isto implicaria em desvirtuar o instituto jurídfco do empré~

timo.

EMENDA ADIHYIl AO ARTIÇO D5

Acrescenta-se ao artlgo 175 o seguinte parágrafo:

PLENARID DA ASSEMBLIÕIA NACIONAL CONSTITUINTE

§ 32 - O empréstimo será resgatado em moeda corrente, pelo

vaIar atual rzado , dentro do prazo de 5 anos, confo.!.
~dispuser a sua lei insti t ui dor a ,

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA DO

Art. 72 - inciso XVIII

J U S-T I F I C A T I V A

Dê-se ao art. 7Q - inciso XVIII, a sepumte àcolhlda:

XVIII - Aviso prévio, nos termos da lei.

EMENDA
tJ
r:-r-------- 'LIII..."IO/cClNISsiCl/.UlCCllllIU.\CI'----_--;- ,

Trata-se de emenda que 'visa sub s t í.t uj r" o aviso prévio propo!.
cional, de caráter indenizat6no .. pelo aviso prévio como nc t ã r.i caçãu

Nas resc i sões contratuais, de qualquer espécie, dds t mquem-
se 2 direitos:

lQ - o de ser avisado com antecedência e
29 - o de ser indenizado pela r esc i são

Desta forma, o aviso prévio t em apenas o caráter de nõti fic2-,
ção, de aviso.
- 1 E. a indenização é- tratada à parte', pelo pr6prl0 contr e tu ou
pela lei.

O substitutivo emendado confundiu situações jurídicas di,!
tintas e 1 por isto 1 merece reparo.

"""'"'~.'

JUSTlF I CAÇA0

l ,
A própria Preví dênc ra Social, conclama

na Exposição de Motlvos nO 51, de 19 de outubro de 1986, que se

fez acompanhada da mensagem nQ725/86, do Poder Executivo, que
11frequentemente- recebe justos apelos por anistia de débitos e

isenção de cunt r Ibu i çõas patronais por parte de instituições de

amparo e as s í s'tênc í a a carentes, menores , idosos ou excepcio
nais ," cus t eadcs vccm recursos das comunidades ou com subvenções

"de- órgãos públicos. Em geral, essas instituições lutam com
-grandes di ficu'ld~des financeiras para garantir aos assistidos,
padrões mínimo?;- de proteção, e se veêm na impossibilidade de

pagar a parte pàtronal das contribuições previdenciárias dei-
.xando acumular débItos para com a Pr ev.í oênc í a 11, e a atual

Constltuição em seu artigo 19, estabelece qve são imunes à tri

butação aque Ias, que se dedacam à educação e à assistência so
cial.
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r;-r------------- TEXTO/JUSTlFlCA.çJ.c --------------,

WILSON HARTINS

2P0154§;...:.-8 _
Senador

r-~--r--r---.PLENÁRIOJCOMlSSA~--------~
PL1ôNÁR1~

OS Moysés Pamerrte l, 12 - Jalles Fontoura

06 José Bkaa s 13 - Fernando Velasco

07 üsnur Lima 14 - Pedro Canedo

OS Feres Nader lS - José B'la.as Murad

09 Aloysio Teaxe a ra 16 - Deru sar Arne i r o

10 Hélio Manhães 17 - Ottomar parrto

11 Eraldo Tnndade 1S - Carlos chaare i í a

EMENDA
E_-----'=~~~ _
E_--'---=-_--.:....:..::...::....::.::-=-=- ----.J

Desta forma, não nos parece Lí c i t o o

nerar-se o ens rno , mant i do por Instituições f'Ll ant r ép rcas de

todos os gêneros t que funcionam como ve rdace i rcs órgãos aux i.La-.

ares de complementação das neces s i cades do ens mo nacional. Por

outro lado, temos assistido a vár i as manifestações JudICIaIs

favoráveis a isenção pleiteada por Lns t i tu i çõe s f a Larit r ép í cas ,

da quota patrona! previdenciária, sempre que comprovam o requi

sito da Utilidade Pública Federal.

A presença emenda, VIsa de f'an í r , vez
par todas, a quem alcança o esp í r a t o da Lei Maior.

DIa I incumbe ao Estado I o dever de 9ar
a educação em todos os nIve i s e grande é o cLamor péb l i co pelo

suprimento desta lacuna.

EMENDA MODIFICATIVA

Assinaturas

09 - Feres 'vade r-
01 - Fáblo Raunhe t t a

10 AlOYSIO- Te ax e ar-a
02 - Dal ton Canabrava

11 He La o Manhãe-s-
03 - Paulo Roberto

1c - Eraldo Tr i nd ade
04 - Chagas ~eto

13 - Jalles Fon t ou r-a
05 _ Mello Re i s

1~ Fernando \elasco-
06 - Moysés Pamerrt e I

15 Pedro- Canedo
O; - José El1as

1ó José El aas Mu r ac-
OS - õsnn r Lama

17- - Ottomar Plnto

Dê-se ao artigo 46 e seus parágrafos a se~utnte redação.

-Art. 48 Os proventos da tnat tvteeee e as pensões por- morte eerãc r-evistos, na

mesma proporção e na mesma data, sempre Que mod1ficada a remuneração ccs.eervtocr-es em ati

vidade, atencencc-se à transformação ou reclassificação do cargo ou funCao em que se deu a

aposentadoria ou a nor-te do ser-vtecr ;"

§ 11;1 - O nenet tctc de pensão por morte será calculado tomando por base a r-eeuneea

cão ou o pr-oventc-cc servidor- publico falecido. na forma da lei

§ 2D - Lei especial ctsccr-ã sobre as aposentadorias e pensões relativas a cargos.

empregos ou funções que expõem a vida de seus t 1tul ares a risco permanente -

Deputado FABIO RAUNHEITTI

JUSTlF ICAT1VA ~'ARnOO~~-HSWILSON HARTINS

2P01547-GI
--------

EMENDA MODIFICATIVA

Senador

Dê-se ao § 31;1 do art 19o 169 a seautnte redação

Todos são unânimes em reconhecer a cetaseaem existente. e que se aprofunda a caca

dia. entre a remuneração dos servidores ccer tcce ativos e os proventos dos teat tvcs O arti

go que se quer emendar visa evitar essa defasagem A nosso ver. tocavta, não é feliz em sua

redação. além de silenciar Quanto à pensão por morte. contemplada na presente emenda.

JUSTIFICATIVA

,.- ..,- I'l.ENÃJIlOlCOMlSSAa!swseoM1$Slo _

PLfllÁR,O

EMENDA
r_--==-..::..::.::::::....:::::~ _
[L

2'P01S:ttS-"O----------,

Como está redigido o dr spos Lt Ivu ,

mesmo só se ap l f car i a as entidades de as s i s t ênc i a social, em de

t r rment o àquelas outras de as s as t ênc aa médica e educacional,que

suprem, em sua t ot ej rtreoe a obrrçação do Governo Federal.

E por demaa s s ab rdo que o Governo quer
através dos seus órgãos Ní nf s t e r Lai s , quer através da Previdên
cia socrat , vêm prestando va a entidades particulares e filantr-ª.

picas, assistência médica e educacional aos desprovidos da

sorte.

PLENARID

EMENDA ADIT1VA

Título VIII - Da Ordem Social - Cap. 11 - Da Seguridade Soe aaI
ar t i qo 231, inciso 1n , § i1

Inc Iu i r após a palavra assistência so
caat , a expressão "médica e educacional", redlgindo-se, as s ita ,

o parágrafo 2º:
1l§22_ São isentas de contribuição para

a s equr i dade social, as entidades beneficentes de assistência

soc i al , médaca e educacional, que atendam as ex i qênc í as esta

be Lec rdas em Lel. 1I

r.r-------------TUTO/~IJST1'ltAÇi.O ___,

= '1..UIollIO/l:ONIUlo/IU<lCOauuio --,

EMENDA
!:

E preciso, por equan í nu dade , que as e.!l

tidades beneficentes de Assistência Médica e Educacional venham

também, a serem beneficiadas, não havendo, assim, privilégio
para uma determinada espééie de entidades beneficentes.

§ 31;1 Às pol leias et t ttar-es cabe exercer o pct tctaeentc ostens1vo e assegurar a pre

servação da cr-cee pública Aos corpos de bombeiros militares cabe a atividade da defesa

ctvtt , Ambos são forças auxt t tares e reserva do Exército e se subor-dtnae, juntamente ceei-as

pot tctas ctvts , ao Governo dos seus r-espect tvcs Estados, ntstr-tto Federal e Terr1t6r10S.-

-JUSTIFIcATIVA

A r-ecacâc proposta d1sPõe de 'forma eete clara sobre o exato papel desses corpos mi

l t tares e seu enquadramento no ordenamento _jurldico-adm1nist-rat1vo do Poder Pút>11co

Assinaturas

01 - Fáblo Raunhe i t t r

02 - Dal ton Canabrava

03 - Paulo Robe-r to

04 - Mello Rei.s
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2P015~ª;4-=-- _
Senador WILSON HARTINS [!; "moo:]~B _ MS

TEXTOIJum,lCA.Çlo -'- ,

"Art 240

v - valorização dos cr-ot tss tcnats de ensino, obedecidos os padrões cond1gnos de r-e

muneração e garantindo-se em lei, para o eestater-tc publico, cr ttée tcs para a implantação de

car-ret-a com o ingresso exclusivamente por concurso publico de provas e t ttutcs -

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao ·capuP do artigo 238 e a seus incisos a seguinte redação, suprimindo seus

§i 1" e 2"

Pretendemos com esta emenda manter a ccr taatcr-teoaoe de concurso publico e plano De

carreira apenas para o mag1stér1o publico A tntctat tve privada deve ter t tber-oaoe de ecêc

MArt. 238. A ess tetêncta social. nos termos da lei, ter-à por objetivos

I - proteção i\ fam\l1a, à infância, i maternidade. e aos 1dosos,

11 - amparo As crtanças e aos adolescentes carentes,

111 - promoção da tnteaeaçãc ao mercado de n-eeetnc.
2P01551-4.

IV - habt11taçAo e reabi t f tacão das pessoas portadoras de deficiência e a promoção

de sua tntear-açãc i vida comunitária.

., V - garant.1a de eenet tctc mensal ce um salárto-m1n11llO aos portadores de oet tctêe

eta, desde que fique comprovado não possu1re~ metos de prover â própria manutenção.

Deputado ANTONIO GASPAR

,-- ne:PlÁRIOlCQMlSSÃO/5l,1BCOMISSÃO -,

PLENÀR10
= TEXTO/JUSTIFICAÇÃO ,

VI - concessão de pensão mensal vital teta, na forma da tet , a todo cidadão, a pa~

til" de setenta anos de teaee, tneecencemeeente de prova de recolhimento de contr1bu1ção

para a eecur tcace sectat e desde que não possua outra tonte ce renda W

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se à ar tnea "a" do tnctsc XXII do artigo 23 a segu1nte redação

JUSTIFICATIVA
-Art 23

Trata-se de mocltf1eaç5.o visando simp11f1car a compreensão do texto.
XXII -

a) as at tvtdaues nucleares em ter-r-ttór tc nacional sõ serão acmtt tcas para f1ns ce-

ct r tccs , na forma da tet •

JUSTIFICATIVA

As aplicações da ener-ata nuclear em numerosos setor-es , mormente na mectctna. na

pesquisa e nos exames de laboratório, ass1m como na tnoustr-ta. ex.1gem urna ctsctm tnacãc le

gal minuciosa que não cabe na simples extaêncta de aprovação ou de eutcr-taacêc do Congresso

Nacional Melhor, ccts , que a tet se tncumna de estabelecer os mecan1smos de controle e oe

segurança quanto ao uso da eneeata nuclear

rç,;; ',""00~
~B - HS.WILSON HARTINS

2P01549-2AUTO' - --,

Senador

,------.".--- ruwlOlCOMISslOl$UlCOMJSS1o _

, PLE;ll1'1iIO

EMENDA
E__='-'=::..:.;;..,;;:;=""'- ----J

F -..:....::..:...::...::...::..::....::..- .:-.--

f'lENÁRlo.-cqMlSSAo!sU}lCOMISSÃO _

P,LENÁRIO'E --'-__

EMENDA 2P01552-2
L!J -----
L DEPUTADO ,JOAgUM SUCENA

[--=====~~========-----EMENDA ADITIVA

-Art 177 ••• ••• ••.• ••

acr-escente-se ao arttgo 177 o eeautnte tnctso V

V - estabelecer 1:11"1\'116910 de natureza processual para a Fazenda Publ1ca, em cetro

Mento de contr1butntes -

EMENDA MODIFICATIVA

A emenda vtsa a et tm1nar privilégios e tnjust tcas como, por exemptc, a diferença De

prazos Que, arbitrariamente, prtvl1eg1a a Fazenda P{Jbltca e. muttas vezes, prejudica o

ccetr-tcutnte,

Dê-se ao § 39 do ar-t tao 6g a sesutnte redação

-§ 39 E facultado ao m-ocr-tetér-to da pequena cr-ccr-tecade rural, assim def1n1da em

lei. desde que trabalhada pela eamt t ta. a sua tecermcreot t toaoe, bastando, para tese, a a

verbação gratulta no registro competente li

JUSTIFICATIVA

EMENDA 2P01550-6
AUTO' -------------, rr:r- PARTIDO---,E Deputado ANTONIO GASPAR I ée-OB-MA I

'tn ;',' .;~<"" "Ó, IIII:::- OA'jA--::IL' -, " t?J O j88J
TtXTo/JUSTlnct.Ç1o ,

Como red191do, o dtspoatt tvc, ao invés de benef1ar o pequeno proprietário rural,

tornará tnvtãve t o desenvolvimento de sus gleba, dado que sem ecss tbtr teaoes de crer-ecê-ta

como sar-ent ta real, terá fechadas as portas dos estaeetecteemcs nancãr-tcs para qualquer f1

nanc1amento Que pretenda A nova redação lhe faculta tornar a sua prcor teoace impenhorável,

através da averbação no reg1stro competente, ou não fazê-lo a f1m de qela poder dtsncr- par-e

a obtenção de empréstimos com ser-ent ta real

EMENDA l(JOIFICATIVA.

D6-n ao tne1;? V dO~parágrafO õntee ~ art1go 240 a segutnte redação
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EMENDA 2P01553-1
tJ Deputado Joaquim Sueena ---------------,

I'Lt:NAJllO/COWISSÃo/sumcO.llI,,;;O ----,

, 6! ~ O valor da pensão de que trata o inciso VI do artigo 236,

sobre o qual não IncIdirá a contribuição previdenciária, corresponderá a pelo llIe

nos 709;, dos proventos da aposentadoria."

r.T-------------nXTO/JUSTlfICAÇÃO--- -,

EMENDA ADITVA

Acrescente-se ao artigo 245 o seguinte § 4g:

§ 42 - Dos recursos obtidos para a educação pela Onião, Estados e

Municípios, a Lei de Diretrizes Orçamentárias destinará um perce.!!

tua 1 mínimo para aplicação em pr cqr amas de educação espec i aL, habilitação

reabihtação de pessoas portadoras de oe r í c Iênc ae ;»

Art.245 _ .......................................................

A falta do chefe de família, longe de representar a Ll vf c nas despe

sas da casa, constitui, quase sempre. sério transtorno e fator de desequIlíbrio

não só para o cônjuge sobrevivente como para os filhos, pois todos continuarão a

com o aluguel e deae í s despesas, agora sem a sua ori.entação e e s e t s eênere,

Procura-se, nesta emenda, assegurar um 1Il1nilllo de bea-e e ee r faai.

Lr e e , pr oporc Icne Lsente à renda até então percebida. Por isso, e porque a pEnsão

já será reduzIda em relação à aposentadoria, sobre o seu valor não mais deve inci

dir a contribuição previdenciária.

JUSTIFICATIVA

=-------------TlXTOIJuSTlfICAÇi.O ---,

E sabidamente de fundamental importância a educação como instrumento através

do qual os portadores de deficiência e superdotados se integram à sociedade

Sem exagero, pode-se di ae r que,sem esse estágio, o desenvolvimento humano tem

sériamente comprometido o exercício da cidadania. Por outro lado, é notória

a exiguidade de recursos aplicados em pr-ogramas educacacnaí.s específicos de~

ta área de interesse

EMENDA
tJ

2P01556-5
-----------,

CONSTITUINTE GIDEL DANTAS
~'A"TIDOU

PMDB-CE

~USTIFICATIVA

O exe r-cIc r o desse d t re í t o exige a interferêncla do po 

der público para assegurã-lo em toda a sua plenitude.

Dê-se ao § 43 do Art 6). a segulnte redação:

"Todo s podem reum rvse pac rf f camerrte , sem armas, em l~

ca r s abertos ao publico, na forma em que a l e i estabelecer."

EMENDA SUBSTITUTIVA

2P01554-9
--------,

DEPUTADO JOAQUIM SUCENA

;--------_ Pu:NÁRlOlCOMlSSÃo/sUBCOWSSÃO --,

PL.ENÃRIO

EMENDA
E---..:=...::..:..:.::...::::=:....:::.::::.: -----J ~::oo~
~ ~~~L ---l I~ 01 jB8.J

que
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artigo 236 o seguinte tnctsc VII'

Isso sê poderã ser concretizado mediante uma Ie i ,

a t r-rbu a a uma autoridade responsabilidades, t a i s como:

- ev i t a r que dois grupos, mc lus í ve antagônicos, esca 
1ham o mesmo local para reunir-se;

VI I - abone anúa1••

JUSTIFICATIVA

proporcionar f ac í l j dade s para o propõsito da reunião.

adaptando o trãfego de veTcul os e reservando a ãrea a ela destln!
da;

~'A"TIDO~
PMDB-CECONSTITUINTE GIDEL DANTAS

2P01557-3
----------,

Acrescente-se ao § 10 do Art 59 a seguinte redação: "Sal

vo nos casos de i nt ere s sa da sociedade e do Estado. medt ante auto
r i zaçâo judicial, na forma da lei~

Conseqüentemente o § 10 do Art 69. passa a ter a seguin
te redação:

Art 69 § 10 - São invl01ãvels a tn t üm dade , a v í da priv!
da,.a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a mden í ..

zação pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, 5a1-

EMENDA ADITIVA

.. asegurar proteção aos manifestantes, t nc lu s rve contra

os que d t s ccr-dam do motivo da reunião.

,.,.,- TIXTO{JUSTlflC,l,Ç;,O---- --.,

EMENDA
tJ

~~7~~
2P01555-7------------,

DEPUTADO JOAQUIM SUCENA

"Art. 237 - •••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••

[HENOA HOOIFICATIVA

Acrescente-se ao artigo 2.37 o seguinte § 62:

Os trabalhadores em atividade têm garant1do o oéctec-ter-ce trc salário, de acordo

com o inciso VIII do art1go 7rJ. O abono proposto na presente emenda vtse estendê-lo aos ece

sentados e cenatcntseee , que têm as mesmas necess1dades daqueles Trata-se. portanto de

preencher uma lacuna de fust tca scctat , r-equer-toa por um cr tnctntc de tnqüest tcnávet 1s0n0

ata jcr-tctea

= tEUO/JUstIFIC.Ç;,O---__--; ----,

EMENDA
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JUSTIFICATIVA

À~ ativ,idades do .Pcde r Legtsla~lvà~, 'por e~1gênc1a cons-,

t t tuc t cna l e por ser a cas~ 'do povo, não têm ~est'rlções ~o conhec i 

mento do publico Dessa. forma, a maioria dos documentos que t r ann
tam no Congre:sso N'ac10nal não têm cl a s s t f t ce ção S19110sa. -

Os órgãos do Poder Execut1vo .?ão os .que mai s-rs e ut"Tll

zam da classificação s í ç t l os a em seus documentos. Dai a razão ,pa.!:.

que essa materia tem sido tratada por Decretos pelo P...reslden.te da

Repiibl t c a , conforme atribuição que lhe e dada pelo l nc t s o 111 •. Art
81. da Constituição em vigor. -

Vale ressaltar que somente da prãt t ce constante da ela

boração de 9,ocumentos sigilosos. pelos órgãos do Poder Exscutt vo ,
ê que se pode t~r' um entendimento da necessida-de de reformulação das

regras- estabe1eci'das nus Decretos.

Acresce-se, ainda, que o uso da c l ass r t t cação 5191l05a

em documentos oficiais decorre da nece s s t dada de se resguardar os

assuntos relacionados com a s ob e r-an í avn a c t on a l e .a defesa do Estado
den.oc r â t t co , os quais se propõe sejam objeto de acons e l hamen t c por
parte do Conselho de Dpfesa Nacional, do qual pa r-t r c t pem represen

tantes dos Poderes Executivo e Leç t s Let tvc •

Diante desses fatos, sugerimos a supressão do Inciso IX

do Art 68, deixando que as providências cont r daa neste d t s po s t t rvo

permaneçam sob a competência' do Pr~sid;nte da Repjjblic~, após co!!,

sulta ao Conselho de Defesa Nac!opal.

i/k?f USlI"'.UIlA

2P01558-1
CONSTITUINTE GIDEL DANTAS

Busca-se proteger, de forma ampla, a pr i vac t dad e t nd iv r

dua1 e faro11lar, sem cercear a r-esp on s e br t i dade mar or do Estado,na

esfera po l r c r a l , que, em ve r r ada s oc or rênc i a s , vê-se na obngato-'
r r edade de penetrar na r n t i mi dade das pessoas, A apuração de uma

gama va r r ad a de ,1;CltOS pe na t s i mpõe a i nves t i qe ç ãc profunda da

v t d a p a r t r cu l a r , notadamente nos c r imes contra a v i da (enrnes pe s -

510na15), contra o pa t r món i c e contra a Adm i n t s t r a çâ o Pübl1ca

Dentro desse contexto, cabe lembrar que. para e l u c i da 

ção do s e qüe s t r-o do vi ce c pr-as r de nte do BRADESCO. BELTRAN MARTINEZ.
as r ns t t tu i çde s po l t c r a r s que laboravam o i nquâr t t o po l i c r a l , em

de t e rm t nada s oc as i de s , ut r l t za r am de ar t t f Ic t os , penetrando na v2.

da p r i v e da de alguns dos rmp l r c ado s .

Da mesma forma faz-se necessãno que essa i nve s t r qaçâc

se j a Fe i t a contra os c r une s de es p r ona qen , que a t i nqem a Segurança

do Estado e aq r t dem os r nta r-es s e s da Soc r e dade

JUSTIFICATIVA

vo nos casos de i n t e re s s e da s oc t ed ade e do Estado, med i an t e autc

nzação Judlclal, na forma da Lea ",

EMENDA
r

Acrescente-se ao Art 60 o se qu rn t s

IlOS d t r e r t os t nd t v t d ua t s só têm sua ampl r tuds cerceada

pelos l m i t e s dos d r r e i t os da s oc r e de ds e pela obrigação do Estado
de mantê-los. r;T--------------TEnO/JUST'~'CAl;io-------------__,

IVO CERSOSIMO

2P01560-3

tJ pl enáTl Q

EMENDA
t: Constituinte

~--------------"-'""'.,,,,',--------------,

I EMENDA ADITIVA

!
I

I
I
I

i

Conseqüentemente, o Art 69 passa a ter a se qu t nbe r-ed a-
ção.

"EMENDA MODIFICATIVA:

EMENDA SUPRESSIVA/ADITIVA

= lElTOIJllSTI~'CAI;i.o-------------__,

lia" e "b" do Inciso lI! do ar t i ço

a ter a seguinte redação'

As alíneas
46 passam

CATIVA

Artigo 46 -

I 

Il-

111 - voluntariamente:

a) após 30 anos de serv i ço . se do s5.

xo mascu l i no ou vinte e CInco se

do. f'emanlrio i

IJUS

Acima de tudo, ao fazermos Justiça aos br as Ll ej

ros I é preciso que desde Já seja tornado r e a l i dade o preâmbulo

do Projeto de Ccns t i t urção que está redlgldo de forma a jurar

Temos a f i rmado r e a t.e r adamerrte que não pretende
mas um p a í s de acosent.ados Tampouco desejamos Que a apo~ent~rjQri;

não perrm t a a sa t i s f ação e realização de profundos de se j os ac!

1entados na "íricanséve l luta do .exe r-cIc i o funcional. Luta exao.'!

tiva da buro':racl8 admInIstrativa, quase rotineira, mas que leva
à saturação, antes que s e j a superada a metade da caminhada do se.!.

- v ~ço a ser executado.

.> ' . Infe l i zment e , este é um pals que não se ~ preo

cupa com as "e~tatisti~as, para que _pos'sa ser re i t a u.ma - ~vallação
da SUB r ea l í dade • ASSIm, _poderíamos calcar esta 'b~ndeirà em d~

do preciso, 'de que o aposentado bre s r l e í r o se frustra nas fIlas

da pr ev í dênc i a e na rmobi Lí smo dos sonhos desfeltoc;. As gerações
que se sucedem nenhuma ou bem pouca lição de vida. Quase sempre
desestimulante.

~l
r

I
l
I

1 1m1tes rmp os t os P~

Estado c ond t çjie s de

fundamental s exp l t -

2P015~~_-O ~
CONSTITUINTE GIDEL DANTAS

PLEN~RIO

JUSTIFICATIVA

cono i c r on a o d t t-e r t o r nd i v t due l aos

10 d t r-er t c co l e t rv o da soc i e d ade . Assegura ao

proteger a soc re dade e conqu r s t a r os obj e t tv os

cltados nos Art 19 e 30.

Suprima-se o Inciso IX do Art ~B. e

Acrescente-se ao Art 95, que trata da ccmpe t ânc t a do

Pr-e s t de nt e da Republica, Inciso' com a s e qu't nt e redação:

"Es t abe l ece r critérios para cla~ssificação de documentos

e tn f o rme çde s o f t c t a i s sigilosos e prazos para a'sua de s c l a s s i f t ca

ç~o, o uv r do o Conselho de Defesa Nac t cne l ",

"Todos são 19ua1S perante a l e t , sem d i s t i nção de ouai-

quer natureza Os d t r-e t t os r nd t v i du a t s sê têm SU3 ampl1tude cer _

ceada pelos 'l tmr t e s dos d t r-ei t os da s oc te-Jade e pela obr t ç aç â o do

Estado em mantê-los".

= Pt.~NA ..,rJ/COlllSSi.o/sUacolll"i.o __,

EMENDA
[!J
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t ens ivo , s~gurança e preservação da ordem p,Q
bLace nas rodovias federais, segundo disp.E!,

s i ção em lei j

pr opé s i t,o oo s constituintes de »ccnst ru Lrmos uma grande Nação

ba seada .. na certeza de que a grandeza da PátrIa está na sag
de e f e Li c i dade do povo .. 11

Abre vr ando o tempo de serv i ço , consoante a eme.!:!,

da ora proposta e s t ar eoo s enaltecendo a coerência da beride ar e

con s t at.uc acna I JUS

§ 3º -

T I F C A T V A

-'

o interesse público reclama a aplicação preve!!
tiva e repressiva da lei de maneira mais abrangente e eficaz

nas rodovias em geral, mormente em virtude da condição brasi1e.!.

ra de ser o país recordista em acidentes automobilísticos, mu..!

tas vezes causados por ampr-udênc í a e amper IcLa dos mntor í s t as .

Razão da lntegraçílo da nossa policia rodov1ãria federal no c.ê.

pítulo destlnado à segurança pública.

Este será o amparo constitucional não 50 em be
neficio da polícia r-ooovrér í e federal, mas de todos os bras..!.
feiras usuários das estradas delas usufruindo a caminho do l~

zer , ou delas se servindo para o desenvolvimento e progresso

deste país) no transporte e escoamento da nossa produção, que
Impre sc mdee de total segurança.

Nas estradas a função plenamente exercida, na

futura Consti t ua ção a garantIa e uni f c rmirfade de atuação ..

o objetlvo da nossa emenda nesta cpor tuní da

de derradeira é a de promover a noLfc i a rodoviária federal à

condição de órgão de segurança pública, r nteqrando-ia numa

estrutura que lhe proporcionará 19ualdade de atuação com as

demais po l Ic i a s , sem a sutileza de aparência policial com
l imi t e s de competência

Na prática, a Polícia Rcdov i âr aa Federal, embora tenha apenas

funções adnu n í s t r a t i va s , tem exercido função que muitas v!=.

zes poderia gerar conflito de competência, não passando de
«re j evarrte s s e rv i ço s pres t ado sv à população brasileira: ac!

dentes, assaI tos, fugas, de sc anu nho , contrabando de mercad.!!.

r i as por ela ev i t ados , combatendo sonegação de impostos, qu.!n
do muitas vezes participam de situações emergenciais, tran,!
portando feridos em ac i derrt e s , em violências nos postos de

gas01lna das estradas, e até socorros a doentes e gestantes
no momento az adc de darem à luz

A n=rantla consti tucional da qua Li daue do ó!
gão no setor de Segurança Pública redundará numa polícia rod.!!.
v i ãr i a especializada, trazendo enormes benefícios aos usu!
rIOS oas rodovias recer aa s ,

A estrutura que buscamos à policia rodoviária
federal prcp i c i ar é excelentes cond i çüe s para atuação, CDl~

borando com os demai s órgãos de segurança, r eduz mdo em sua

área j ur i sd Ic i ona j os índices de acidentes e de violência
de cr-Lnu na l Ldane

A Polícia Rodov í é r i a Federal deve ser Ins t í tuada c.E!,

mo órgão de Segurança, para que ela possa prestar com efic!
ência 05 relevantes se rv i ço s que vem desempenhando há mais de

mero século.

Constituinte IVO CERSDSIHO

JUSTIFICATIVA

Inciso ...

EMENOA AOITIVA

Acrescente-se ao artigo 190 do Pr uj e t;o de const r t ui

ção da Comissão de Sistematlzação o sepuint s inc~
50:

Plenárlo

üe s t mar dez por: cento da r ece i t a anual do SIstema
r í oeoce i rc Hab a t ac Lcna I a construção de mor adi e p~

r a famílIa de baixa renda".

ReIteradamente temos s i do violentado COm as notí

c í a s de de spe j os de famílIas numerosas entregue ao lera por c~

réncia de moradia em nosso País

A culpa não é da jus t i ca , que no e s t r i to cumpr2:.

menta da lei e do dever usa todos os mecaru sno s ao seu alcance,
para rmpo r o respeito a propriedade A culpa não cabe tão somen

te a polícia mi Li t a r que não cumprem ordem j udrc i a I se vê acorç~

da, muitas vezes com abuso de puder.

Se nada adianta buscarmos um culpado, para encob r imos

a realidade, o desespero daqueles que procuram na quitessên
cia do instinto um ninho para seu abrigo, que a sociedade r.2,-
tolou de mcr ad i a ,

~ nece s sãrro buscarmos soluções. Este é o mamen

to azado: garantIr no texto cons t í tuc i onaj o ríi r e í t o de morar
que é um d í r ea t o de scbr-ev i vênc í a

r,r-------------Ttlrtll/.1USTffICA,;i;o- -,

EMENDA 2P01561-1
l: Constituinte IVO CERSOSIMO

= Pl.ENARIO/COWls,iio/IlUBCOlllssiio ---,

r.r TEXTO/JUSTlflCAÇiio -,

EMENOA MOOIFICATIVA-ADITIVA

O me í so I do artigo 169 f rca as s im r edí çido :

Artigo 169 -

J - Policia Federal e Polícia Rodoviária Federal;

Ao artigo 169 será acrescentado o § 212 e renume rado
o 212 para 312 e assim suces s rvament e :

§ lº -

Inclua-se no a t.em 111 do a~t. 46 a s eguants

letra "c"

§ 2º - A Polícia Rodovlária Federal,' arrs t r t u i da por

lei como órgão permanente, estruturada em ca!.
r e I r a , terá compe t ênc aa do po Lrc i ament c 0.1

Após trinta anos de s e rva ço , se do sexo ma~

cu Lano , ou varrt e e cinco anos de s e rvaço , se do femlnino, com venci

mentos proporcionais.
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JUS T I F I C A C Ã O solúvel e terâ d r r-eí to ã proteção especaa I

do Estado".

Já tendo s ado conced i da a apcs errt ado r r a pr.!? Des e j a r a a fosse d i v i da dc em doas incisos. O

-------------_lfHO/JlISlIf1çaçÃO _

Red aj am-cse aSSIm"

por-c i cna I aos trabalhadores (art. 237, l, Cabral llI). nada maa s JUS

to do que extendê-la aos Eunc i onãr i os piib Laco s ,

vantagem de tornar mais

aI do Es t ado";

Teríamos. as s rm,

p r i me í ro Er ca r í-a. aSSlm'- "O casamento será

de v Incut o a.nda s s o HiveI ".' O segundo compre 

end e r i a a parte f i na l , nos seguintes termos.

- "a Eamf Laa terá dr r-er to ã proteção espec r-

Q §.!..:. Aloysio ~ Carvalho - V. Bxa , deseja

que so" tenha proteção especial do Estado a

EamdLaa constituída pelo casamento indisso

lúvel?

claro o pensamento da ás semb Lêa a , porque to-

da família, no s ent i do ger.al, na acepção un!

ver-s aj , t er â d i r e í t o a essa "proteção do Estado
I[lPMDB' ~

rrnJ"olf!D
PLU''''IID/CllNISSÃO/slllleO'''13s;;O )

[=!PLENÁRIO

~us~ &4/Z4'Gl:~~~_-~.1J

EMENDA 2P01564·6pcõNSIT- ---'"""--------_._---
'coNsnTUINTE NELSON CARNEIRO

Estado.

§ 39 - Entende-se, t anb êm, como en t i da de fami

Art. 263 - A Eamf La a tem es p ec a a l proteção do

§ }9 - O casamento será CIVIl. e gr a tu i t a sua

celebração. O casamento r eLí g i.os o terá eEe a t o CIVIl, nos termos da Lea

Q~ ARRUDA CÂ~lARA - Absolutamente. Dese

JO que todas as famílias gozem de~?-a\proteçãl)

Votamos a IndissolubIllda/Qe do casam~nto e.

também. que a famílIa. no sentido geral, tem

da rea to ã proteção do Estad,? A separação dos

dOIS InC1Sos t t-ar-aa o benefício de tornar cl,!

r c o pensamento do Leg as Lado r-,

.Q ~ AlOYSIO ~ Carvalho - Aqui. no t.ex tc ,

trata-se de família no s en t adc geral, porque

a f amí Laa ê cons t í tuída pelo casamento e ter

a proteção especial do Estado".por50S expressos em Le a , desde que haja prêva a separação j udd c aa I

liar a comuna da de formada por qualquer dos p aa.s e seus dependentes

§ 4 9 - O casamento pode ser drs s oIva do nos c~

§ 29 - Par a ef'e a t o de proteção do Estado,

r econhec ada a una âo estável entre homem e mulher como en t adade Eami Li

ar. A Le r faCI!1 tará sua conversão em casamento.

maas de um ano. ou comprovada separação de fato por mads de dOIS anos. Q~ ARRUDA CÂ~lARA - Sr. Pres i den t e, era.

§ 59 - E garanr ado a homens e mulheres o essas. em suma, as r e t i f Lcaçôe s que SOlICIto

Art. 264 - Os EaLhos , havidos ou não da rel2;

§ 69 - O 'Estado as s egurn r â a as s as t ênc i a à f2;

ção do casamento. terão os mesmos d a r e a t os e qua Laf ac açfies , p ro ab i das

qua.a.s que r des a gnações da.s c r Lmí.na tô r-a as r-e I a't a vas à Ea La aç âo ,

r-ea t;o de determinar La'vr emerrte o número de seus EaLhos e o p Lanej amen

to famillar, vedado todo t a.po de p r â t aca coer ca t Lva por parte do Poder

Público e de errt adades pr-avadas ,

ã Conu s s âov,

II - Se a f amf.I a a , na expressão de ~fonsenhoT

l\rruda Câmara. em seu "sen t ado geral, na acepção um.v ers a I ?, dever i a

ter a proteção espec i aj do Estado. o t.ext o a ser votado em 1 988 em n!

da evo Lua u , FICOU a anp Li tude , que acabou prejudicando, quase meao, sé

culo depo i s , as urn ôes es t âve as e aqueles lares em que as mulheres, g!

ralmente elas. criam s o aanh as os seus descendentes. Esses aspectos não

escaparam à s ens i b aLr dads dos Integrantes da Subconi.s s âc da Famf Laa , do

Menor e do Ls os o , Os textos dos §§ 29 e 3'" da presente Emenda reprodu

zem o Ant ep ro j e t o daquele órgão. e que. por mct avos anexpLac âve as , aca

bou aos poucos sep_u! 't ado nas dave r-sas ve r-sões tTaZ~....çlas a debã}e. Esta _

mos, nesse setor, reescrevendo a Cons t a tuí ção de 1 946, em vez de en-

paraI mf Laa na pessoa dos' membros que a Integram. criando mecánl~mos

co rbar a va oLêncaa no âmb a to dessas relações.

JUS T I F I C A C.Á O

O caput do art. 263 e seu § úruco são apenas

um desdobramento do caput do art. 163 da Constituição de 1 946. ape

nas excLu'ida , desde 1 977. a Lnda s s ol.ub aLí.dade do vínculo conjugal.

que não ê obra dos cons tn.tiua rrt es de 1 988. A vang ar- o texto cauteloso

do Pro j e to , bas tar i a recorrer aos Anals da Cons t a tu Int e de 1 946,e ou

VIr o diálogo entre Monsenhor Arruda Câmara e o Senador Al oys ao de

Carvalho. Na véspera da promulgação daquela Carta, o ardoroso p arLa

mental' pernambucano ocupou a tribuna. para fazer duas r e t í facaçõ es .

"O Sr. ARRUDA CÂMARA - A segunda se refere

ao art. 163. Nele se j).Z A r anf Lr a e
cons t a tuída pelo casamento de vinculo andâ s -

f r en t a r , sem preconcea tcs , a r ea Ladade que dra-n-da a cresce da ant e dos

olhos dos que não temem ver, e deverâ p res a dI r a organização fanu Laa r

alem de nossos da as , Por ISSO mesmo. o texto da Sub-Eonus s ão , ao refe

r i r c s e ã uru ão es t âve L, da s punha que "a Le i Eac i I í t arã sua conversão

em casamento". Deaxava-cs e ã c ru a t ava dade do Lega s Lado r- or-danâ r ao ap ro- I
\ ar cond i çõ es par~8ir fac i Li t ar o casamento daqueles que VIvem há mUIto em

lares constItuídos Li vr emen t e , Esta é a função do ccns t i tua nt e , não

engessar a ação do >eglSladOr futuro.

I II - A Emenda reproduz como § 49 o atual §

29 do texto do Proj eto. Os prazos a tuai s para a d i s so Iuçâo do vínculo

conjugal figuram na Cons t a tuaç ão . Natural. POlS. que qualquer alteração

para maas ou para" menos. conste do novo Estatuto.
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o texto do § 59 do art. 264 refere-se aos a

do t i vos , sem da s t angua r se se trata de adoção s ampl e s , OU de adoção

plena, quando O adotado deve integrar, a família, em igualdade de con

da ções , a todos os fIlhos. Também a expressão "cond.i çâo de nas cr rnerrto"

parece esconder Uma realidade, que a Constituição portuguesa, por exeE:

p l o , não r e ce i a enfrentar. E que Fo i. acei ta no Ant ep r-uj e t.o da SUbCOrnl!

são da Famíli a: do Menor e do Idoso, e Ora r ep roduz a do na presente E

menda, SUbs'tItuida apenas a expressão "nascidos" por "havidos", exata

mente para ancLua r- os que r.ng r es s am na família meda arrt e adoção plena.

IV - Já o mesmo não ocorre com a or~ginallda

de do § 39 do p r-oj e tc , !!!.~ - "A lei não lirnl tarâ o núme ro de dis

soluções do vínculo ccnj uge L", Procura-se cor-rrg i r um des as trado dispa

si t avo da Le r ns 6.515. de 26 de dezembro de 1 977, atraves de texto

cons tl tucional t possivelmente sem s rmi Lar em todos os estatutos dos paI

ses ca va.Laaadcs , O famoso art. 38 daquela t.ea fal uma cunha que os an

't adã'vo r-ca s t as da Câmara dos Deputados, há cnae anos. cons egua r am anf í I>

tudlOSOS de üa r eã to de Família (sílvIo Rod'rlgues. MUTIlo Fabr eg as , Sa~

10 Ramos, Domangos SáVl0, Lí.mong i França. Yussef Said EahaLa , Fe r nando

Ma.Lhearos , Da.va.Ldo Montenegro, Aramy Dornelles da Luz. Edísio Gomes de

Matos. Waterloo Narcbes rm Jfimo r-, Celso Rí.bea r-c Bastos e Jose Afonsc

da S11va, e-ntre outros). Mas a solução não está na pro rb i çâo cons t i tu

cacna L, mas na s i.mpl es aprovação, hoj e rnev i t âvej , do Projeto de LEl

do Senado n 9 173, de 1 982, e que aguarda ancLus ão na Ordem do Dla.l.el.

o r da nâ r aa se revoga por Lea or da nâr-a a ,

nasamt.nto,QSamento eóMo', tntlro\lodepuu.doJoséGen(){-

~~~:P~d~~~~~~~ aCgn~~~oO:I~~u~rit~eGC:~~dgs~E
DO ell:~rcfClo de 1986, 19das25maiores declarações detendaeram
de donos de cartértcs A maior delcaração de um gadcho no
me!>m\) aac, {Ol dI)btular deu.meattónQ de titulO!> r.pIOle5tQ5

üencrncnãoClIOU a fontedeondeenmu esses dados. mas
não há dÚVIda de que os serviços notarlal5 e de registre são
altamente: renrãvee, hajil VISta o zelo com que os titulares

~f~~de~~~~~~n~::~ã~~e~,~~r:e~a~~u':~~:~:
Barbosa(PDT),quepartICIPOU dogoverne Bnzcla,"o rendunen
to mMlodo9"Olino de Re8\SlfO deJmóveLS (queVaJdo Leblcn
até Guaratiba) CI<! 400vezes supenor ao meusaláno"

Faturando na ame - É claroquehá eenõnos bem

:n~ ~n:e;n:ckn:I~~~~~~~l ~~l~te:: ~a::~n~
reccchecceentcs de finnas- hOle nãosãoflorescentes comoM
algumas décadas Os de regtstroCivil-onde sAoobtidas certidões
de nascimento. casamento e óbito- e os de registro de títulose
documentos também dãolucrosmoderados Os melhoreI canõ
rws são os de regIstro de lIDÓveLS - e osdc profeslOde 11I1J1QS
Essesulumos, com uma Vantagem extra qU20IO pmr a cnse
ecccônuca, maisfaluram

A rentabilidade doscertõncsvana também de estadopara
estado A SlStetnal123çio aprovou a federalização das custas
cobradas pelosserviços notaras e deregatro HOJe, vaJc o queé
aprovado pelas~mbléla.s legJslatlV8S estadu<us, gerando dspan
dadcsgritantes No Datmo Fedem, porexemplo, umaescnrura
pdbbca custadezvezesmenos queem SãoPaulo

Os tl.tufam. de can6MS.,~rém, não concordam. coma
tnalorla tiasãfhc:as Paraeles a eslal1Z3ção desses seo19JS apenas
manaumamáquma burccrãnca pesada ecorrupta Argumentam
amda que,viaImposto, todos ostrabalhadores acabanam pagan
do para manterose.art6rws Dfu:UUJ,qllando~walmente IÓ plPJD
as pes~as ncasquepteC1Sll.m. pot exemplo,de umaest::r'Ítura para
a~ulS1ção de uma rcsldfncla Senaverdadese 05 pobres não
alimentassem osonhodacasapropna, netwltandodore~ de
llDÓvelS. e mo nascesssem, se ta$ll.SSCm c morressem obngados I
extrall'cer1ldõcs

o JORNJlI. no BRJlSIl... do Últ'IDO d i a 24, fez

uma ampla reportagem sobre o poder do lobb)' dos ca r t dr-Ios , aSSI

nada pelos j ornu Lr s t as J r ank Lan star t r ns c Rodo Lf'c I ern andes , Para

es c La r ec amen t o do s Ilustres pares. ela Integra a presente JUSTlrl

Contenta-os pCI Incluí-los entre os 'que' Já têm a sucessão ga r-an t r

Cartórios lutam para
manter privilégios

da.

Herdeiros _ Mas nãofOI essaa I1lUca vuõnaconquista
da Os substitutos dos atuais titulares -. munas vezes seus
put0tes mais pr6~mos - lnvesudcs na função na data da
mstâlaÇão da ConstitUinte tiveram assegurado o ârreuo deacesso
aocargo. nocaso devacáncla Dessa forma, emmunes cartõncs,
durante umbom periodo, emcasodemorteouaposentadona do
titular. não ser.!. abeno C9,l,lCUBO de provas, COlOO manda a
ConstltUtÇáO :l;,

O etpedltnfe,.hás n50é novo Em1977,~ dnõlar o
artlJo201daCccsunnção queobngava a rea11Zllção deconcurso,
o governo inscreveu umdeposnrcc 00 paoote ~abnJgaranttndo

os dlreilos dossubstitutos
Para 05 prcgressetas,a manutenção doseartõnoseas mãos

de partlCUlares 101 umadc suasmaiores naSlStCIl13tl23-
ção VOIadonumasesslOpoucooonco •logo depolSdo firnde
semanaprolongado comoDiadeFina ,o des quepropondo a
C$tahzaçáodascha~rvenuas~ Jud quasefoi apro-

~
a.dO .3 votosa {avor e 41contra httarntn quauooonstuumtes

~~~I~a~t;~~;~~o 'd~a~=~ :;a:~oddo 4~1;1~1;,s
"éup absurdo queo CldatUo lenhadepagara panlculares

por stMÇO:S que do CXlgl.(ios por lei, como O regiStro de

( ['J______---.-J ....._-'-Pc;.N;:cDB=---->

___--'J hJOI/B8 J'
1'\ , ... ,",' '''...-~A''/~''III""I~ ,AI'
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EMENDA
P

SUprlnl~-sc o Art. 11 (Cdput c seu f GnJco)~

das DISposlções Transi tórlas. r'Lobby' '.custa 12,5 milhões

tllclonal.

tua! tItular. A No~J Rcpúbllcn instItUI <I dInastIa cartorlal, ba~

)IUCld]mentc. não se trdtn de matérIa constl

d U S '1 1 r 1 c A ç Ã o canónos fm 19unlmente denotado. ?Cf
4] a IB

Naelapasegusnle quando o relator
Bernardo Cabralpreparou seu pnmelro
subsUlultVo,compatlbtbza.odoos resulla
dosdascomlSSÔCs temâtltaS, uma\llÓna
doswtónos Emdocumento datado de
16deJulho, oprópno AntODlo Penteado
contava-

"Eslamos voltando deBrasfua, onde
e5tlVemOS presenclalldo a recenlevota
ç50doprojetodeConstllUl;áo naÜ)rms

são ck Sl5lemattzação Se bem que a
competênCIa dessa coJIllS5âo, nestafase,
fosse excfusl\amente (ormal(IStO é, não
podena modIficar propostas, apenas
compalibilttá.Ias), conseguunos alteraro
dISpositiVO da comISSão lemátlca que
uental'a doPJ~men'o de.latase emoJu
mentos, nosmventán05, os un6velS que
SCl'VlSSCJl1 deIJIOradla aocônJuge sobreVi
ventee aos henJelcos'

Na SIStematIZação. todasessasVlt6
nas foram mantidas Apenas doIS pontos
ab'it;rem um pouco os lIltetesses dos
Iitu1ares doscart6nos I csltlllação das
serventias JUchcuw - que funCIonam
Juoll)às varasde Justiçae são POUtO
tenláavclS-ea delimção de um prazo
rnáJ.uno de 5etS meses para a realJz,a~ão

de concurso parapreenchimcnto do car·
godeC/CilIar. emcaso d~ VacliDCl8 HOJe

• emdia,essesconamoscostumam demo
rar .tiDOS, paraalegnadossubstllutos

dearcarcomaTC$pOD$3;billlb.de depllgaI
24JIlI! O'INsPortanlo.é premocnVldu
lodosos D055010 esforços DOs.enl1do de
que, à data da promulgação da DO\a
ConstitUIção, dtsponhamos da menciona
da quanl,Jll:". alertava

Segundo CSpeciahst3S em lobby, a
soma é menordo quea gasta poroulras
entidades Deqw.lquerfonna, édinheIro
sufiCiente para pagar 1 mil passagens
aéreas1Oo-Brasflla Rio,Jácom0$ novos
preçosOupalll bDspedar quase3mtlSOO
pessoas porumdia DO boteiStmt Paul,
ondeo Iobbydos cartónos alugou \ános
..pa.rtamentos para tlWlfer $eU quartel
zeneralpermanente A mesma quantia
cobnm.•amda,a despesade cercadeSO
müdoses deuísque escoc!s norestauran
te: P,anleUa, de Bwfua,ouo pnJarde
um" só pessoa no florentinO durante
mal5de24nu1dlllSconsecutlVOS Seas24 •
mJlQTNssão para oomemamas oon·
quisfas 112 Constltl1Jote. osdonosde car
t6nos poderão comprar certa de 40 mJl
caJ1a5de montl.~ CaramufU

Só vitórias - Até agora,os
catl6nO$ p11~13m sollar fogvelts em
todasasfascsdaConstltuiDle Ganharam
todas Nasubconllssão do PoderJudlclá
no. a propostada AtebnãofOI aeollllda
pelorelatoI, deputado Pilmo de Arruda
SampaIo (PT-SP) Mas na votação o
relatónofOi re1eltado. por 16 votos a
lf!s Na fase segumle, das comlssócs
temátll:as. o relatoI deputado Egldlo
FeITCIl1l: Lima(PMI;!B FEl. tatl1~m des·
prezou as emendas patroCinadas peJos

• ProvavelmentepclovfCKlprofisslDnál
de repscrarcontratos no papel,() Jobby
dosIltulam decartónas mfnnglu umdos
ptmC1pllS mandamentos dos grupos de
pn:sslo queatuamtia ConslltwntC não
dJUrquantoprelendcps.tarparadefen
der seusm\eresstS JUDto a deputados c
senadores Sio 24 mil OTNs,- elll
valores dedezembro, pouco matsdeCi$
12~IIll1ilõ<L

A uúormação constade um encar1e
espcaal.reservado, que e::trtUlw Junlo
como Infonnat1VONoiarialn~5, de maiO
deste &:DO, como título o Notino e a
ConstltuulleO prts.\dtute~rn exemetO
daAssoaaçlodosTItuJ.a:res deServcnuas
ExtrajudiCiaIS do Brasil(Ateb),AntÔnIo
Carlos LeitePenteado,quecoordena em
Brasl1la Otrab,lho de contare com05
parlamentares. b:menta"l-'a que!ot\1$ tele
IM mo estlVCSSoCm p.gandopontualmen
leastootObulÇÕe5 combmadas e lembra
vao número tb COlJla - 64816-7 Agên
CIa Btadcsco 44S-6, Riode Janeiro 
para osóep6stlos.'

Paaaznento DO llnal - Na
eutULu, depoIS de re815tnJ' a Juta dos
canónos na Coll.S1Jtutnte atn.\'és dos
deputados MÚClo Braga(PMOB-RJ) e
AdoUo OlivelJ'l (PL-Rl)e do senador
Odae\r Soares (PJ:l,RO).o presldente
daAtebconstatava a aceitação daspro
poswdaentidade, masse quelXlV3 dos
encart,osfinlncetros "Nooossobalance
te de abril,o total arrecadado, se não
desanimador, n50 encoraja mUlto Não
.csqueça que,aofinaldessaluta,tereQ1O'S

os llIcnoc; rC'nc.lo~os_ [
Se prC\3]ccer só o caput. )am~ls p~derão ser f

oflClallzados os cartórIOS notarIais e regIstraI!. o que constlt~:i

no mlnlmo. restrlçâo InJustIflc~~el 30 legislador ordlnirIO.' 1

~lngu~m sahe hOJe quem ser5 o SubstItuto de I
PreSIdente Jos~ Sarney. ~Ias. a p~cvalecer o parigrafo finico desse

os ) u,h Cl.11S.

surpreendente .HtlgO. J.i se s..Jhc quem será. em 1 999 ou'Z 5100. o

TabelIão ou o OfICIal do Registro de lmáveis que sU\'::.tl.tulrâ- <> a-

o caput alltonza a ofICIalIzação dos cartôr,,;
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da-Mor e Vazante, e pelas dava.aa s leste dos muna.c Lpa.oa de Pres!.

dente ot.eqârao , Patos de r-l:~nas, TJ..ros, são Gotardo, Santa Rosa

da seria, Campos Altos, Ta;çuraí, xede i roa, são Roque de MInas,

Vargem Bona t.a e são João Baba atia da GlórIa, conservando ao sul,

oeste e norte as õc.va.sae atruaas do Estado u..e ninas ãecaa s com

os Estados de são Paulo, Mato Grosso do Sul e GOlaS.

Red i j a-a e aSSIm o Art. 69. 39'

A pequena pr-op r i ednde rural. aSSIm de f a n a da em

Lei , desde que trabalhada pela Fam'íl aa , não s e r â objeto de penhora

§ 49 - o p.re s i.dentie da República, no prazo de 30

(trJ..nta) da.as após o prronunca.amentio p.Leb i.scacâr-ao favorável, n~

~eará o Governador "pro tempore" , resultando sua posse, peran

te o xamst.ro da JUstlÇ"a, na Instalação do novo Estado.

para pagamento de dêb a t os decorrentes de sua a t i v i dad e p r-odu t ava , 59 - O Governador deeaçnacâ uma das ca.dades do

Estado para a sede pr-ovasôr-aa do governo.

JUS 1 I r I c A Ã o

A presente redação responde às objeções que a.!,

guns emi nen t eçco l eg as Lev.mt a rnm ao t ex t o da Comi s s âo de s i s t ema t i aa

ç âo , Num país de r eg i ê es tão d r s t a nt e s , melhor será de i xa r à Le r fl-

"X8T o quel"pequena p rop r r ed ade?, que não e a mesma no Ana ronas e em

§ 69 - A As aemb Lêa.a consta,cuanbe , os deputados

reaeeaa.s e os Senadores do novo Estado serão e Lea tioa va 15 de n~

vembro de 1988.

79 - Apl~cam-se as normas Leqaa s da.aca.pj.anado

ras da divu;ão do Estado de Mato Grosso.

Se r-grpe , Embora o Ilustre DIretor da Car t e i r a Agrícola do Banco do JUSTIFICAÇÃO

CONSTITUINTE HOMERO SANTOS, CHICO HUMBERIO, VIFG!LIO GA-

para su:!

que o Estado do Tr ~âng};!.

-.

ASSINATURAS

ca.cnt;c dos seus enaeaoa e eu f a.ci.entre..IC'T1te r-asponsâvei s

tentar o alto' grau de deaenvo'Lvamentio

lo contl.nuarâ eXl.glndo .

A regIão onde, temos confa.ança , nascera o Estado do

Tr~ângulo apresenta um pot.enca.aL econômf.oo comparado aos dos

grandes Estados bxasa.Lea.ros s reúne nada menos do que 14 hidrel§.

ttlcas, um grande pólo pet10químlco e davez-eos dl.stritos a'ndua-'

trJ..aJ..s em plena ata.vi.deôe , além de forte desenvolvimento agrop~

Ao apresentar essa emenda ao PlenárJ..o da Assembléia

Naca.cnaL const a tau.rrt.e , de'seJo expor aos nobres ccmpanhea r o s o

saneamento de maa s de dOIS mi.Lhêes de trJ..angullnos que conf a.am

na sua qapaca.dade adnu.nas trr atn.va , de trabalho, sem esquecer da

z eaponaabaLí.dade que estamos a s eunu.ndo neste J..nstante perante t~

da a Nação.
por as so faço um apelo aos Integrantes desse p Lenâ r a.c ,

no serreado de que não frustem a gente do TrIângulo, mas dêem a

ela a chance de se Integrar ao resto do país como CIdadãos con~

cuâxa.c ,
o Tr1ângulo é responsável por 38 por cento da prcdução

de grãos de Minas cecaas , mas não recebe em troca um tratamento

trlbutarlo Justo, á altura da sua neceas a.dade e ampor tânca.a no

contexto tributár~o do Estado. Isso tem ocorxadc anos a fio, de

forma sl.stemát~ca. O povo do 'rxa.ânquIo não deseJa que a.eao con

tia.nue ,

A presente emenda tem por obyetn.vo fazer just.aça a

doa.s nu.Lhêea de haba.tianties br-aaa Lea ros , r-euna.dos em 71 muna.c I>

paos que ocupam uma r-eqa.âo com toda uma pocenca.aLadede aa.nda

não aproveitada. Uma população que durante anos vem lutando p~

ra se tornar independente, livre e r-esponaãveâ pelo pxôprao de~

tia.no ,

I
''----------,----------;---,-------_----.:'-..-----!

r
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TtxTONunl~lc .. çÃO I
' Dê-se ao Art. 6! do .l\to das ní.spos a

ções conseaeucacneí,s ãexaa s e Tran=
sitórJ..as do ProJeto a secuance red~ .
ção:

Art•. 640 - Dentro de cento e vinte dias os Tril'unaJ..s

RegJ..onais EleJ.. toraJ.5 de GOJ.ás e de Minas GeraJ..~5 reali'~a~r~o pj.e

':t:üscJ..to nas áreas descrJ..tas neste a~tl.go, vJ.sando ã ~~J..~ção d~s
Estados de Tocantins e do TrJ..ângulo , respectivamente.

§ 19 - o pxonuncaement,o maj ora, tário favorável re
su,ltará na cri.açêc aucomâtn.ce do s novos Estados os quaa.s serão inst~.

lados quarenta e ca.nco dias depo.i.a ,

EMENDA

= 'LfN,loRIO/l;Ol.llssio/suaeOMlsS;.O .,

B'ras aL, o ex-Deputado Seb as t i âo Rod r r gues JúnIor,haJa a f i rmad o ao

JORNAL DE BRASILIA que o texto não pr-ej ud ac ar La o c rêd i to (sempre

pessoal) do pequeno propr i e t âr ac , o texto ora s ug er r do restringe â

ampenhorab a Lrd ade para pagamento de d Ivad as resultantes da a t rv r dade

produ t a va , b mUIto pouco. mas co ns t i t ua um p r ame ar o passo em favor da

fIXaç'l.to I1a terra da f amf Li a que a lavra e dela r e t rr a as ne i os de sua

subs rs rênc i a , E s e rv i râ , mesmo reduzida às a t ua as ll~}'qões, ã refo.,!:

~::~~'~~~@:q~"""" :

'§ 29 - O Estado· de Tocantins Lmu,tar-se-á com o

Estado de Goiás pelas dav.isas norte, dos' MunlcípJ..os~ de são lH:l
guel do AraguaJ.a, Poz anqatiu , Form'qsp" r.llnaçu" cavaícan~te-, 'Mbri- .
te Alegre de GOJ.ás e Campos Belos, conservando, a leste I norte

e oeste, as ôuv.i.eas a tuai.s do Estado de GOIás com os Estados da

Bahia, Piauí, Maranhão, Para e Hato Grosso •

§ 39 - O Estado do Tr~ângulo Ldmatar-se-á com o E~

tado d_e Nanaa cer-aa s , pelas da.va aas norte dos mun toj.paoa de Gu8E,

01- Homero sintas

02- ChICO Humberto

03-. Rodzu.que s..PaLma

04- DélIO Braz

05,;:.. Renato Berrnar-da

06- Rosa Pra La

07- Ga.L César ~ ,

08- Eduardo NoreJ..ra
J

o9- Ruy Nedel

10- RospJ.de Netto

11- Paulo Robert?

12- Beneda ctio xorreei.ro

13- José FreIre

14- Jofran Frejat

15- Saulo oue rroa

16- AlrtonCordeiro
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17- José 'ra.noco

18- AC1val Gomes

19- nneônao Carlos Franco

20- Bosco França

21- Albano Franco

22- José Moura

23- DJenal Gonçalves

24- C'Lâudao ÃVJ.la

25- MessJ.as GÕJ.5

26- Hermes Zane;tJ.

27- José Paulo B1.so1

23- Carlos Caz'd a.na L

29- Aqass1.z Alme1.da

30- Rl.ta Camata
31- Fernando üasparaen

32- .;roaquun Sucena

33- Fausto Rocha (em apoiamento)

34- tzio Ferrel.ra
35- l\lvaro nntiônao

36- Roberto VI.tal

37- Ruben Fl.guel.ró

38- Ivo Cersósimo

39- Racha.d Saldanha De'rz a,

40- na.reec carnearo

41- Bezerra de Melo

42- Geraldo Campos

43- Doreto camoanara

44- Paulo Zarzur (em apoa.amentio}

45- Cássl.o Cunha Ll.ma

46- Paulo MacarJ.ni

47- Geovah Amarante

48- João de ~eus nntunes

49- Pj.om.ceno paa.xâc

50- Edés1.o Fr1.as
51- Brandão Nontie.aro

52- Amaury Müller

53- Nelson seaxes

54- Adhemar de Barros F~lho

55- Eraldo Tr~ndade

56- l~zar~ldo Cavalcant~

57- Valm~r Campelo

58'- Geovaru, Borges

59- nnconao Gaspar

60- Pedro Canedo

61- ub.ír-anen Agu1.ar

62- C1.d Sabô a.a de Carval.ho

63- Fernando Gomes

64- Moyses PamentieL

65- Carlos De I Car-La,

66- '3',to Costa

67- Magul. to Vilela

68- Rubem Bz-anquanhc

69- va.Lson Souza

70- Sl.gIf)a;r;1.nga .sarxas
71- 'Cr-as t.a.na Tavares
72- Geraldo Fleming

73- Mâr1.o Lima

74- Oswaldo L1.ma Eu.Lho

75- Fernando Velasco

76- Manoel Rl.bel.ro

77- El'e~ Rodr,gues

78- Ghagas podz-a.ques

79- Airton Sandoval

80- José Fernandes

81- Luis Soyer

82- -Gonzaga patrr.a.otia ,

83- Anton~o Câmara

84- Virgilio Gãlass~.

85- Herrra.que Córdova

86- Artenu Nernéi

87- Vl.ctor t'accaom

88- ucc.retan SpaneLâ a

89- Fel1.pe Mendes

90- Carlos v1.rgíll.o

91- Roberto Campos

92- Arnold r aoeevanee

93- José Mar1.a Eymael

94- Osvaldo Bender

95- Jorge v i.arma

96- Telmo K1.rst

9~- Adylson Motta

98- Mello Re.as

99- Darcy Pozza

100- Chagas Duarte

101- João Machado Rollemberg

102- Dava, Alves Silva

103- ne i ãam Netto

104- Roberto Balestra

105- Raamundo Bezerra

106- Chagas Duarte

107- Lul.Z Salomão

108- Adroaldo Streck

109- Vl.valdo Barbosa

110- MárJ.o Mal.a

111- Carlos Alberto Caó

112- Paulo PamenkeL

113- José Costa

114- Mauro sampaio

115- seêâ.ao Da.as

116- Jorge Arbage

117- Theodoro Mendes

118- Sólon Borges dos Reas

119- Pedro Ceo La.n

120- Narc1.s0 Mendes

121- Alexandre Puzyna

122- Francl.SCO D1ógenes

123- Alérc~o ni.as

124- Robson Mar1nho

125- Asdrúbal Bentes~

126- Jayme Santana

127- Sl.quel.ra Campos

128- Moema são Th1ago

,o 129- Joaqul-m Beva.Laoqua

130- José EgreJa

131- Nl-lson Gl-bson

132- Denaaax Arnel-ro

133- Lael Varella

134- êrma.beL Barcellos

135- rnocêncao Okaveaxa

136- Osvald~ Coelho

137- Osmundo Rebouças

138- vmacaus Cansanção

.139- José Lu].~ Mal.a

140- Ronaro~ Corrêa

141- Benl-to~Gama

142- lDl.onÍs1o Dal Prã

143- Jacy Scanagatta

144- José Ca!rlos xart rnea

145- Gidel Dantas

14 6- Hüto'\ 'lIiirbosa

147- Mussa Demes

148- Eraldo Tl-noco

149-. nacarõo Fl.uza

150- Amaral Netto

151- .êrrt.ona.o- de Jesus

152- José Canfargo

153- Agr2p2no de Oll-vel-ra Ll.ma
154- nntomc -Ueno

155- Rubem Med,na

156- MesSl.as Soares

157- Sérg,o Br,to

158- Simão seasam

159- Oswaldo Almel.da

16q- José Lu1.Z de sá
161- Jorge Uegued

162- Nelson Sabrá

163- V1ctor Trovão

164- Gustavo de Faria

165- sedae Hauache

166- João da Mata

167- RaqueL Când1do

168- Mendes Botelho

169- Áhla La r a

170- Jalles Fontoura

171- Jonas Pl-nheiro

172- Domingos Juvenil

173- Gabriel Guerreiro

174- V1rgl.ldãsio de Sena (em

175- José aãaes Murad

176- Celso Dourado

177- Juarez Antunes

178- José Guedes

179- Ronaldo Cezar Coelho

180- Cunha B'ueno

181- AlcenJ. Guerra

182- Ana Maria Rattes

183- Sotero Cunha

184- Va centie Boqo

185-Francl.sco Rollemberg

186-Gul.lherme Palme1.ra

187_NaphtalJ. Alves de Souza

188_Nelscn Wedekin

189_Rose de Freitas

190_Manoel Viana

191-MauricJ.o Corrêa

192_José Viana

193_Márcia Kubtschek

194_José Ignác1.o Ferreira

195_~andra Cavalcantl.

, 196_Mir~an Portela
197J)ominqos Leonelli

198- Noel de carvalho

199- Pompeu de Sousa

200- Nelson Jobim

201- L1zaneas Maciel

2 O2- Ivo Lech

203- Roberto Jefferson

204- Florestan Fernandés (em

205- João Paula

206- Sa:atiel Carvalho

207- Jbsé Mauricio

208- Êdmilson val.éntam"

209- Bernarao Cabial '

21 0- Ivo Wanderl.inde

211- Ederne Tavares

212- José Santana

213- ar-aco Pegoraro

214- Jesus TaJra

215- Rita Furtado

, 21 6- Expedito Machado

217- Nyder Barbosa

218- Cardoso Alves

21 9- Aécio de Borba

220- Angelo Magalhães

221- Orlando BeZerra
222- José Maranhão ,4
223- Edivaldo Motta

224- Almir Gabnel

225- Paulo Ramos

226- Antônio Carlos Konder Reis

227- Beth Azize

228- Sergio Werneck

229- Aldo Arantes

230- Haroldo Lima

231_Augusto Carvalho

232_EqiCb.o Ferreira L,ma (em apoiaml

233_César Maia

234_Ibsén Pinhe,ro

235_Eduardo Bonfim

236_José Queiroz

237_Lu,s Eduardo

238_Geraldo Alckm,n Filho

239_Haroldo SabÕia (em apoiam.)

240_José Carlos Sabó1a

241_Paulo Delgado

242-Tadeu França

243_0tomar Pinto
apoa.am ,

244_João Cunha

245_Gerson Perez

246_Joaquim Francisco

247-Raul Ferraz

248-Mãrcio Lacerda

249_M,ro Teixeira

250_José da Conceição

251-Albénco Cordeiro

252_João Carlos Bacelar

253_Raquel Capibarl-be

254-A!nücar Moreira

255_Hélio Manhães

256_lJaso Coimbra

257_José Ll-ns

258_0svaldo Trevisan

259_Heráclito Fortes
260-Arnaldo Farias de sá
261_Hilár1.o Braun

262_Gand' Jamil

263_Gilson Machado

264- Mattos Leão

265- Fausto Fernandes

21'6- Fernando Cunha

267- Sa';tinho Furtado

268- Arnaldo Prieto

269- Manoel C~stro

270- José Thomaz Nonô

271- Paulo Marques

272- Arolde de Oliveira

273- Manoel Moreira

apoiam'~74_ M~rio de Oliveira

275- Afif Dqmingos

276- Joaci qoês

277- Sérgió.Spada

278- Feres Nader

279- Uaurí.cio Fruet
280_ Lúcio Alcântara

281- Waldyr Puq,bezi

282- Fl.rmo de Castro

283- Mauro Ml.randa .

284- Osmir Lima

285- IraJá Rodngues

286- Nelton Friedrich

,287- Waldeck Ornélas

288- Osvaldo Sobrinho

289- Roberto OI Avi1a

290- ~ranc1sco Carneiro

291- Mauz'o Benevides

292_'Antônio P~~osa

293- Dirce Tutu QUadros.
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JUSTIFICATIVA

E ,M E N D A A D I T I V A

rIVOl;;]

32 - Fausto Rocha

33 - M1lton Re as

34 - João de Deus Antunes
35 - Adylson Motta
36 - GaLson Machado

37 - Alu1Z10 Campos

38 - Paes La nd rm
39 - Ba s f.l ao vi t t ana

40 - Ottomar Parrt o

41 - José Egr'e j a

-12 - Roberto Jefferson

43 - Alysson Pau Li ne l l r

44 - Arnaldo Coelho
45 - VinIcIUS Cansanção

-1b - José Lourenço
4-; - Ruben Fague i rô

48 - Ant omo Gaspar
49 - lülson Grbs on

50 - João Natal
51 - Ni on Al be r-na z

S2 - Carlos Cotta

53 - Theodoro Mendes

54 - Fernando Gomes ~
55 - Wa1deck OrneI as
56 - Osmundo Rebouças

57 - José LU1Z Maia

58 - Rose de Frei tas

59 - Maur Ic ro Nasser
60 - üen i s ar Arne i ro
61 - Ricerdo Fauz a
62 - LU15 Eduardo

Manoel Rabe i r o

Manoel Castro

Arnaldo Par aa de sã

José Ef a.as Murad

José Maria Eymael

AloYS10 Teaxe ar-a

Ant on i o Pe r re ar a

Ar-remr Werner

- Jayme Pa Lr ar an

- Mauro Sampaa.o
Gastone R1gh1

ui r ce Tutu Quadros

João da Mata

Dl Cardoso Alves

02 Boru Eâcao de Andrada

03 Victor Pacc ron r
04 Jonas Pa nhe Lt o

05 José Santana Vasconcelos
06 Amaral Netto

07 V1rgíllo Gal as s a

08 Alexandre Puzyna

09 Ai r ton Corde i r o

10 Carlos Vanag r e
11 Feres Nader

12 Chagas Duarte
13 Das o Cormbr-a

o parágrafo 39 do art. 59 passa a ter a seguinte reação:

39 - Os que, por mct ivo exclusivamente políticos, t rverem seus dr-,
r~i tos políticos suspensos, f~ram cassados ou punidos, a par
t Lr de 1º de ab r aI de 1964 ate a data da promulgação desta
Constituição, poderão requerer ao Poder Judiciário o reconhe
c iment o de todos os direitos e vantagens interrompidos pelos
atos puru t ívcs , desde que comprovem terem s rdo estes eivados
de vício grave.

O parágrafo 49 do referido artigo passa a ter a seguinte redação:

§ 4º - O Poder Judlciár1D proferirá sua dec i são em rito sunãr i o ,

JUSTIFICAÇ~O

EMENDA MODIFICATIVA DO § 30 E §40 DD ARTIGO 50 DD ATO DAS OISPOSIÇDES
CDNSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITORIAS

As s anatur-as

28 BeTI1to Gama
29 - Adhemar de Barros F11ho

30 Pedro Canedo
31 - Sarrt anho Furtado

27

Não somente os cassados e os que tiveram os direi tos políti
cos suspensos por .mei o de atos eivados de vício grave devem ser con
templados pela an í s t i a , mas outros bres i Le i ros humildes que também
através de atos desta natureza, foram excluídos da administração pú~
blica. Por esta razão, o prazo deve mac rarvs e em lQ de abril de 196L-

Não se trata de casos, em pr i.nc Ip í o , da competência c r r q í né , .
ria do Supremo Tr i buna I Federal. Portanto, os interessados devem re
querer! i~ic1alment~, ao JUIZ de primeira instância Inc rus rve porque
este dLspõe de condjçõe s mat er i a i s para a e f'e t ava apreciação.

Como se trata de direi tos decorrentes de concessão de anis
t i a , o processo deve seguir o rito sumário e fim de que o beneficia
do não se frustre na sua pretensão.

tJP! ENARIO

14

15 - vi ct or Fontana

16
p

18

19
20

21

22

23

24

2S

26

EMENDA 2P015f?,,~_-7 --,
tJPEPUTAOO MARIO I IHA

r.r------------- f[XTO/JU$·lflc::AÇÃO' ~-,

Anton10 Faria

Ed1S0n Lobão

Sanu.x Achôa

297_

298
299-

CARDDSD ALVES

,'t' r I

294- Alu1zio Bezerra

295- César Cals Neto

296- Gastone R1ghJ.

Acrescente-se oarágrafo ao art 207 ao Pr oje t o de Con~

ti t ui ção , com a redação seguinte:-

A Lei df scdn l anar á e distnbuição de derivedos de na
tr6leo e álcool carburante, oreservando-se a livre lniciativa an
clusive na venda e revenda.

0150051 t r vo emendado: ar t 207 I ( T1turo VII, carn tulo I)

A consciência nac i ona l não adnu t e a extinção do mo 

noné l í o de União sobre e levre des jezides de petróleo e outros
tu.drocar-bonet os fluidos, gases raros e gás natural e sobre outras

questões v.í.ncul adas à matéria a que se recortam os .mc.í.sos 11 ,

lI!, IV e VI do ar t 207.! E que, em verdade se trata de assunto in

timamente lig~do ao bem estar da coletividade e de caolta.1 lmoo!.
tância oara a ~segurança nacional.

contudo , as ooerações destinadas à d i s t r Ibu.l.ção dos
combustíveis em toda territ6rio nacional Dar sua como1exidade
devem e orecisam ser confiadas aos oartacurares ,

Assim, o Estado - tão carente de recursos oara fazer
face à oroblemátIca social em sua inteireza - não será obrigado
a chamar a si lO oe~adíss1mo encargo de levar os produtos em causa

e todos os pontos do t'err·Üório necione1.

Retendo "a ceder o~blico o domínio do núcleo da questão
do oetr6leo - éesquí sa', lavra e refino - fica ele aoto a reorimir
eventuais abuses "no exercício daquela atJ.vidade.Portanto, não _
há qualquer converu ênc í a em LncIua r-ise no monooólio estatal do

petr61eo, o do ·tráj,sporte at é e porte do consumidor.

a dfsciblinalT!ento legal desse asoecto da questão oetr,.e.
lífera irá, com certeza", imoossibilitar a concessão de privilégios

a esta ou aquela "emoresa 'por meio de s ímnl es atos admírust r at ivcs \

de autoridades .de ~egurido" cú ~té terceiro escalão.

Sob a nrot.eção de normas legais, as emoresas orivadas

irão dí snutar e distribuição do oroduto em foco num clime de sadia
comoetição que. nroduz ,: semcr e ,' bons resul tados em favor do consumi
dor. '

.. ~A.l.l!J,..l!is.ciD~..t?~~~ ,.aAi~tdbulçBo de derivedos .de Det.,,-óleo e alcool

_ carÍ11I~.ant.e•.DZllsFJ;~dp-se....a..iivze iniciative inclusive o.a venda

e revenda"

tJ PLENARIO

EMENDA
tJ CONSTITUINTE

=-------------TEllTO/JlISTI',CAÇÃO _

! '
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EMENDA MODIF ICATIVA/SUPRESSIVAI ADITI VA

DISPOSITIVO EMENDADO ART. 259 e parágrafo l0, 20, 30 e 40

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO Er'1ENDADD' Inciso V do Artigo 207 do Projeto de Cons:!

o caput do art. 259 e parágrafo, passam a ter

seguinte redação:

tuição {Al do Relator da Comissão de Sis't.§.

me t a z eç ê o ,

Art. 259 - O Poder Executivo submeterá ao Con
gresso Nacional os processos de outorga e renovação de conces
são, permissão E! autorização para o servaço de r ad.i od í fusão sono

ra I de sons, Imagens e outros s erv i.ço s eletrônicos de comuni
cação social.

§ 1º - O Congresso Nacional, ouv i co o Conselho

Nacional de Comunicação soc i ai , apreciará a mat ér i a em regime

de urgência j § 22 - A outorga ou renovação somente produ

zirá efeitos legais após a de Libe r ação do Congresso NaCICJnal t

na forma da lei

§ 3Q - Para os e f e i tos do disposto neste capi
tulo, o Congresso Nacional instituirá, na forma da lei, como Ó.!.
ção auxiliar, o Conselho Nacional de Comunicação soe i e r que, e!!
tre outras atribuições, assessorará o Poder LegIslatIvo na f0E.

mul ação de políticas t ar í t'ár i as , na introdução de novas tec

nologias e na de f i m çãn de poLf t i ca s cemocr é t i cas de comunlc.,ê.
ção socr a.i •

§ 4º - O cance l amept o da concessão ou permis-

~ são, antes de venc ado o prazo, depende de decisão j udrc aaL.

Suprima-se o inciso V do Artigo 207 do Projeto de Con.=.

tituição (Al.

JUSTIFICA IVA

A supressão proposta objetiva retirar do texto const~

tucional. norma les~va aos legítimos interesses da Economia ~~

cional.

Ef e t a veme n t e , ao ser vedada a participação de capital

a n t e r-ne cã on e j na da s t r-ã bua ç âo de petróleo. nenhum objetivo n~

cional é protegido.

Ao contrário. o único resultado prático. será o isol~

menta da comunidade internaci anal em área onde a reserva de me.,;:

cado para Empresas Nec i c n e ã e não se just~fica.

§ 59 - O prazo da concessão e da pe rnu s são se

rá de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze anos p.!.
Ia as emissoras de televisão.

II - QUInze por cento, ao Fundo de Par-t rc rpaçãc dos Humc Ipaos ,

§ 12 Para e fe a t.c de cálculo da entrega á ser efetua'da de acordo com o pre
va s t.o neste ar t a.ge , -exc Iuar--ee-üc

I j--'-'\ ---,

r~~l ~ 88)

-- --------T~,.lIl/Ju~lrICI(AO •__., _

=--' [!::r-'''''''-'-l'- ---'=:....::=='- J l PDS ,

, .
a) a parcela da ar-recadação do Imposto de renda e proventos de qualquer na

tureza, pertencente. a Estados, Das t ra t o Federal e Munlcipios, nos termos do~ dlS-.
posto -:nos .art1.g?s 186, .1 e 187, ~. r I •

111 - Dc i.s e merc por cento, para ap Li.cação em programas de Eananc r ament;o ao
setor produtnvo das Regaões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas ms t I
tuações, fl,nance1.rjls O,bC1.alS, de acordo comlos planos regaonars de desenvoIvtmen
to, na forma que a Ier estabelecer•,

IV - ,Hum, ante i ro e, c1.nc? déc amos por cento ao Fundo para Compensação por Ex- I

portações, de s t mado aos Estados e ao Das t r r t c Federal, proporcionalmente ao valor
das reapec r rvas exportações de produtos andus t r i e La.aados ,

Altera a redação do ar tn.gc 188.

Art 188. Do produto da arrecadação dos impostos de 'sua compecêncre , bem co
mo da concrrbmção para o Fundo de Investimento Soe i a L - FINSOCIAL, a ümão entre
gará'

I - Quatorze por cento, ao Fundo de Par t ac i.paçãc dos Estados, do D1.str{to Fe
deral e Terrl.t6rl.os,

" ~ b).a parcela ccerespondente às despesas decorrentes da êdmmrs t reção 'I'r abu
t ãr i.a , as que í.s não poderão, em qualquer hapõtese , superar B 2% (do rs v por, cento)

, do montante dá ar'recédaçêc desses rmpos tos ,

'i: "§ 22 A nenhuma um.dade federada poderá ser des t anada parcela auper-ao r- a 20% I

1 (vance por cento) do montante a que se refere o Inc aso IV deste ae r rgo , devendo o
eventuâ I excedente ser dlstrl.büido entre os demaa s par c ac rpantes , mantndo , em re-
lação a estes" o cr~téTlo de par t i Iha ali es tebe Lec rdo , . - .

I .§?º Os Estados entregarão aos .respee::tl.vos Hun i.cIpa.os vmce e c mcc por cen-'lI to dos recursos que receberem nos termos do i.nc a.so IV deste at-t i ge , ob servados os
c r i tiér aos es t abe Lec i.dos no ar crgc- 187, parágrafo único.

Modernamente, as sociedades Lrbe r a i s e democrá

ticas se empenham em cr i ar mecanismos legais e const i tuc rona í s

que impeçam a concentração dos mei os de comunicação, de modo
ev i t ar que que se transformem em força política, comoe t anoo
subtraindo espaços de s t i nado s à~ institu~ções da sociedade po

lítica. Instrinsecamente democrática, essa preocupação f 01 obJ!

to, pouco antes do Natal de 1987, de decisão do PreSIdente Ro
nald Reagan que, adotando resolução da Câmara dos "aep reaentant es
dos EUA, r ea r i rmou o pr rnc Ip i o de espec i aLí zação . O que s í pna..

f i ca dizer que, dentro de uma mesma reqr ão , cs ' grupos empres~

r re í s não podem incorporar à or ópr i edaoe de jornais a expIar! ~

ção dos se rv i ços de t e Levísão ,

. Os mei os ' de comunicação de más'sã cons t i tuem , ,

sem dúv ada , um p'oderoso mecáru smo 'capaz de afetar o exercício

da c i dadaru a e dos da rea t.os ' POl'ítlCOS. A tal ponto que até me~

mo a pluralidade par t i dérr a poderá tornar-se Inócua se não
corresponder à pluralidade dos meios de comun í cação de massa.
participação do Poder Legislativo e da SOCIedade C1Vll, através

. do Conselho Nacior.al de Comun1~ação soc i a l , na de t í ru.çêo das P..Q.
~ líticas de- comumcação e na Imprant ação de novas estruturas

no setor de comunicação são de fatos, imperatlvõs' da democracla

polít1ca que se pretende construir no Pa Ls ç c cdm a promulga

ção de uma nova Carta Magna.

JUSTIFICATIVA
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Art. 188 - cont mueçâc - fls. 2

§ 4g,. O dr spos tc neste ar t rgo ap l rca-ee também ao produto da arrecadação dos
ampcs ecs que a Um.ão ans t i tu i.r- no exerdcio da ccmpe cênc ra que lhe é atribuída pe
lo ar ergc 174.

JUSTiFICATIVA r,,--------------~UTo/~USTI',CAC.icr

Acrescente-se os s equa.ntiaa parágrafos ao art~go

214 - CapItulo II - Da Polítl.ca Urbana, em desdobramento ao estab~

Iecido no 29 do mesmo ar-t.aço ,

§ 29- As desapropriações de amôve í.e urbanos se

rão pagas previamente, am dxnhea.xo ,

-{5 39-E: .facultado ao Poder Piib.La co MunJ.cipal

meda arree Le.i, eapeod f a ca para área terrl. tic.r i a L

a.ncLuEda em plano urbanIstico aprovado pelo Po

der 'Leg~s.Léitl,.vo, eXJ.gl.r do' pr-opr-a.et.âr-ão do s'olo

urbano não edaf a cado , não utl.ll.z·ado ou subutil!

aado , que promova seu adequado aproveat.arnento ,

sob pena, suces~ivamente, de parcelamento ou e

d3.fJ.caçào corapuksôr-aos , est~belecJ.mento do 30m 

posto pxcqres a xvo o~'-desáproprl.ação'meda antie I

pagamento na- .forma eseecej.ecaõa pelo-parágrafo I

5eguJ.nte~

§ 49- "As des apz-opr-a açôes de amôveas urbanos, P2

, lo Podér Públ~co'xumcapaã , destinadas à cons 

trução r de habitação de carater s oca.eL ou prevJ.~

~ tais no' § tierceaxo , serão pagas meda.antie titulas

, da dí.VJ.d~ públJ.~a, de emaaaão preva.ement.e apro

vada pelo Senado PedexaL, com prazo de resgate I

de até dez anos', em -parcelas anuaa.s iguaIS - e

sucessivas, assegurados o valor real de ~ndenJ.z~
ção e os Jur~~ Leçeaa ,

§ 59- Os bens- imóveis desapropiados nos termos

do p~rã~àfo cexcaaro serão ~transferid?s pela m~
na ca.paLadade aos agentes do S~stema zanancearo '

.de Hab.i. tação para que, no periodo de doi s anos ,

promovam a eda.âacaçâc de h aba.t.açâo de caráter 52

ca.aâ ,

§ 197••••••••••.••••.•.•••••••••.••••.••••...••

JUSTIFI CAÇÃO

O parágrafo 29 do artigo 214, na fo~ma em que e.ê,.

tá expresso no proj e co , não só é confuso como da f i.cuLtia a J.nterpre-

tação do que pretende o constJ.tuJ.nt~ estabelecer corno prr.nc Ipao a

ser observado no tocante à des apz-opz-a aç âo de amôveas urbanos, berr

como no que vJ.sa.oferecer ao Poder MunJ.cJ.pal atrl.pU1.9ão de penaLa 

sar o pr-opr-i.et.ãr-ao do solo urbano não eda f a cado , não ut.Lka zado ou

s ubutn.La aado , com o estabelecl.Inento de l.mposto pr~g~essivo fncJ.dlg

do sobre os mesmos, f a.na La.zando pela deaepr-opmaçâc ,

; A emenda que apresentamos, além de, a nosso ver,

melhor ordenar o, assunto, promove s r eueçôes novas no que da.z respe!

to às desapropr1.ações urbanas de caráter aoca.aL, tudo, porém, den 

tro do espirJ.to qu~ norteou o Ccna tu.trua.ntre e a pr-ôpm.a Conu.s s âo de

s re eemac.í aaçâc em oferecer guarl.da à proposição a na.cza.L,

. A aprovação na forma proposta, cu'j a emenda não

moda f í ca s ubs t antn.vanent;a a proposta ~nJ.cJ.al, apenas, a ordena ~

,amplJ.a Os prJ.ncip:t.os que se deseJa l.mprl.ml.r a esse relevante Ca

pi1;u10 da Cons ti tuição em elabor.açâo.

1I/~/I/",Z --"
v./é!<Hetz1

EMENDA ADITIVA AO ART. 135

Acrescentar ao art. 135 do Projeto de Constitu~

ção (A), de comi ssão de Sistemehzação da Assembléle Necionel Consti

tuinte, um parágrafo que será o 39, nos seguintes t e rmas r

"Art. 135 - ••.••.•••...•.•••....••.•••.•.•

19 _ •.....•••..•...•••••......••..•.••.

2º - .•.••••••.•... ~. •• • . . . . . •.• ' •..••

39 _ As listas tríplices para ~o provimen

to de cargos des t i nadns aos juízes da m~gl~

tratura trabalhista de carreira deverão ser

elaboradas pelos mmí s t r os togados e vi tal..!
cios"

JUSTIFICA;rIVA

A emenda vi sa a cor r íç i r um desaqui I Ibr í o gra
ve nos processos de escolha das três categorias de juizes que compõem I

o TST, em de t r rment o da seriedade e pro t Is s i cna.l í smo da seleção dos

maglstrados de carreira naquela corte. Pelo Projeto da Constituiçâc ,

as listas sêxtuplas para escolha de Juízes oriundos da advocacia sâo
de livre composição pela Ordem dos Advogados, isto é, pelos proflSS1,2

nais interessados (art. 114); as listas para os Juizes or i unocs do ffil

nlstérl0 público serão or qaru zadas pelo col eqaado de agentes desse ói
gão (ert. 114);e eslistes de juízes classistàs serão formuledas pelas
entidades de classe (§ 2Q do art. 135). NO.entanto, para a composfção
das-listas de escolha 1de magistrbdos trabalhist~s o Projeto coArere

dlreito de voto a todos os minlstros, inclusive os classistas.

j'meImenre , prevê-se a permc ípeçêc de Estados, DlStr1.to Federal e Munictpios
no produto da arrecadação dos impoe tcs que a Umão ins t a tua.r no uso de SUB ccmpe-
tênc i a t r rbucãr re res rduaL, o que torna desnecessá~io o i.rem 11 do art. 186.

üuc rc ponto pOSLtLVO da P'roposta é que ela assegure um fluxo de caixa mais
equa Lr.b'r ado para os Estados, Dl.strl.to Federal e Munl.cipl.os, na medrda em que ame
nua os plCOS e vales prõprrcs da arrecadação do ampcst;o de renda.

05 atuais Fundos de Par t ac i paç ão ae r i am manr rdcs , garentmdo-ee , amda , a
t r-ans fer-ênc aa de recursos t r abut ár i os para aphcação em programas de f inenc remenec
ao setor produt rvc das Reg rões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de Suas
ms c a cui.çõe s fanance i r as o f i c aa r s , de acordo com os planos r'eg i one i s de desenvot-.
vamento , na forma que a Ie r estabelecer.

Com v rs tas a ccrrEer r r maror- f Iexab i Ladade ao s r s t ema de par t i.c rpaçãc na arre
cadação t r i.but ãr-i a federal. propõe-se que todos os impostos da ümêo sejam par t i.-.

lhados com os Estados, o Dlstrlto Fedet'al e os MunI.ciploS.

o s as t ema ora proposto apresenta aanda a vantagem de possl.hllltar a crl.aljão
de um fundo desrmedc para compensação pelas exportações, assegurando a rmunadade
nas exportações de produtos manufaturados.

Dessa forma, a par t rc rpaçãc dos Estados, Inst.r-i tc Federal e Humc Ipacs na re-

I
celta t r i.but âr-i.a da Umêc f r.car-i.a a salvo de event.ua i s oec i Ieções negat rvas n~ ar
recadação do rmposco de renda ou do zmpos co sobre produtos mdcs ce-re Lreedcs ; que
poder rem ser compensadas pelo bom desempenho de outros t rubutcs Eedere Is , cama,
por exerspkc , do arapos t.c sobre operações de crédlto, cãmblo e segu'ro , ou relatl.-,as
a titulos ou valores mob i Lrãr ros , do napcs tc sobre grandes fortunas, e do lmpOsto
sobre ganhos de cap r t e I

= Tt.,.O'~U'T1Flt.Ç.ill- __,

EMENDA 2POlS'(,ª--=S'-- -,J g-p"D"Sn"~tJ SENADOR JARBAS PASSARINHO . C-...! _ J
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MENDES CANALE

ncredrtamos que a forma clara de nossas col2,

cações, dentro da redação das emendas propostas, dr.spensa -maaoz-ee

j us t.Lãi.catn.vas ao quê colocamos ã analise dos Srs. cons ta.cua.rrees r

através do Ilustre Relator.

Inclua-se os e equa.ntiea parágrafos ao artJ.go

220 - Capítulo III - Da PolítJ.ca Agrícola e Punda.âr-a.a e da Re 

forma Agrárl.a.

r

r.r-------- PI.f:N."'O/COlllssio/llIlBCOlllssio-- --,

r.r TEXTO/~lISTIFtC.ÇÃO- _,

2P01576-0
".,."-----------,

[1 Senador Cons tia tiua.ntie

EMENDA

MENDES CANALE

PLtNAlllo/eou"sÃO/sIJ8COIUSSÃO _

§ 19 - Pa.ndo o prazo es t.apul eôo neste artl.

90 e verl.fl.cada a utJ..lização da área para a

Ea.na La.dade at.rabuâda , será expedado o títu

lo defl.nJ..tivo de domfna.c ou de concessão de

uso.

:Acrescenta" ao artigo 222 - Capitulo 1II

Da PolítJ.ca Agrícola e runcn ãr.i.e e da Reforma Agrária, os seguJ.!!

tes parágrafos e dá nova redação.

Art. 222 - Os bene.fLcd âzu.oa da dJ.stribuiçâo

de amõvea.s rurais pela reforma agrária rec~

berão títulos p.rova.s ôraos de ôomínac ou de

concessão de uso, aneçocaãveãa pelo prazo

de dez anos.

r.r--------- TtltTO/JUSTlflC~ÇÂO------ __,

EMENDA 2P015{~-1
l":J Senador Constituinte' -==-----------') rr;:~~

t:-...'_----'-"'==>=.l..l-'- ~~ t1V~'~7ãâJ

§ 29 - Os titulos pr-ova.s ôr-a.os de que trata I

este artJ.go somente serão tarems f er-Lvea.s ca!=!
sa mor-tia.s ,

§ 39 - O parâgrafo ânaco do pzc j etio pass.a a

ser o parágrafo cercearo deste art aço ,

JUSTIFI CAÇÃD

A exper i.êncaa va.va.da com os problemas de dJ.~

trra.buí.ção de amõvei.s z'uz-aa.s aos lavradores sem terra, tem demons

trado que nem sempre aquele que é beneãa.caado com o xecebamentio '

de uma gleba rural promove o seu aproveatamento com a f i.naLa.dade

de produza.r ,

Grande, aanda , é o número de ceneeaca.ãraoe
que recebem o amóveL, vendendo-o, após a retl.rada da made r xa exl.:!

tente na gleba.

A .fLnaLa dade torna-se maa.s especuLat.ava , no

que da.z r-es pea tio â obtenção da área rural, do que objetn.va em tOE

nâ-Le pr-cdutia.va , quer para o sustento próprio, quer para fazê-la I

par-tfcape do deaerrvo.Lvament.o da eccnonu a da regl.ão e do Estado.

O art1go 222 do proj et.o , na forma expressa,

ressalta essa preocupação quando estabelece que os beneâaca.âr-a.os I

da dis t.r abui.çâo de amôve.í.s ruraa.s receberão titulas de domfna.o ou

de concessão de uso, os quaa.s , porém, são aneqoca âveas pelo prazo

de dez anos.

§ 19 - A declaração do anõveI corno de anee
resse s ocaaL, para os Ea.na do presente art!

go, será pxoceda.do por comas eâo Espec~al E~

tadual, que a Lea, estabelecerá, da qual f,!

rão parte, obr-açauor-aamentie , representantes

das classes s anaacaas rureaa , de propr~etá

r-aos e de trabalhadores no campo.

§ 29 - Ã declaração de xnee.rease soca.aj , p~

ra os e eeaeos de que trata este art aço , ce,

berá, em grau de recurso adma m.s t.racavo , ã
parte a ser expr-opz-a.ada , peda.do fundamenta

do de revas âo da declaração de aneexease s2,

c i e l., dentro de cmco da.aa da publ.acaçâc do

ato dec.Lar-eeôr-ao , perante Corru.s s âo de Reva e

são Estadual, que a Lea, ans taeuí.r-ã ,

§ 39 - A conu.as âo de que trata o parágrafo'

ent.em.cr- terá o prazo de qua.nz e di.ae , am

pcorroçãveas , a contar da entrada da J.nter

poaa.ç ão do recurso, para, apr-ecn.ar- o peda.do ,

f a.ndc o qual, não havendo menaresceçâc a

unaêo promoverá a ação de desepropr i ação re2,

pectia.va , calcada na decisão a.na.oae.L da C2,

missão zapeca.aj, Estadual.

JUSTIFICAÇÃO

Não obstante esses cuidados, haverá sempre I

a burla ao que a Lea estabelece. Logo, a _expe.ra êncâa recomenda

que cui.dados es peca.aa.s devam ser adotados, a fJ.m de Lmpeda r que

1.SS0 venha acontecer.

Calcado em ccnhecamerrt.o que temos, desde a

formação da co rôna..a Agrícola de Dourados, quando no Governo Var 

çes promoveu-se a dae tir-abm.çâo de lotes à colonos naquela xeça.âo ,

e que nos leva a propor que os títulos expeda.dos Se] am pr-ova.sõ 

xacs , tor~ando-os defí.na t i.vos , após o período de dez anos e uma

vez vemãaceôe a uta.Li zaçâo da área para o f~rn a que fol. deata.na

da.

o íinaco argumento que se levanta contra é

de que o benef a.ca âz-a.o da área tiexa a da f Lcu.Ldadea para promover f!

nancaamerrtos Junto a escabeLecarnencos cred~tícJ.OS, oferecendo a

pr-opr-redade cqrno garantia real.

Ora, em se tratando de uma politica de dese,!l

voLvamentic agrícola que se pretende adotar, não será através das

La.nhas de cr-êda.tio dos estiabeLecamenboa particulares que a adm~nJ.~

tração pâb'l.a.ca irá amp.Lementrâ-d.a , Mas, caberá ao Governo, com ad2,

)i:o de meda.das em conõaçõee de atender, de forma -eeeee Ive t o

trabalhador rural, na área do fJ.nancJ.amento e cz-êdacc , pexa vque I

ele possa desenvolver as suas atJ.vJ.dades, que o prõprJ.o Governo o

trans formou da condJ.ção de trab~lhador do campo em proprietárJ.o I

rural.

A presente emenda por nós proposta vem, in~c~a.!

mente, cobrir urna lacuna, completando o que da.spêe o artigo 220 ,

no tocante à declaração do amôveL como de a.ntiezes s e s ocaaL,

A Leça.s Lação em vl.gor elege a área a ser desa 

propriada, cons a dez-ando o a.ntiez-ess e social, através de conu.ssêc I

ins 1;>tuída por lei.

A proposta Cona tia tiuc.í.onaL que o proj eto abr-aça

(art. 220), ao confier-a.z- à Una.âc a pr-opos a.çâo 'da ação de desaproprl.

ação, 11 pela declaração do amôve L como de interesse social -pare

f a.na de reforma aqr-âra a'", dea.xou vago a forma a.natn.tiuc.í.onaL atra

vés da qual essa declaração reall.'zar-se-á. Isto leva-nos a propor,

através do § 19 da nossa emenda, o prJ.ncípl.o bâea co de sua execu
ção.

A forma que atualmente se processa parece-nos t

vâ Lade , daí xeaãa.rmarmcs , no § 19 proposto, o pr-a.ncfpac do proce

damenuo usado, oferecendo, porém, em gráu de recurso na área 'adro.!.

n~strat~va (§ 29 da emenda), para que a parte a ser expzopz-Lada '

possa apresentar novas razões e consJ.derações fundamentadas, sem

que h aj a qualquer pr'bcroatn.naçâc no andamento do processo, urna

vez que, nos ~§ 29 e 39 propostos, procuramos f1xar prazos razoá 

veae tanto para o recorrente como para a comissão decadz z-,

A comaas ão de neva.s âo , J.ntegrada por elementos'

isentos de quaJ.sguer 1n]UnçÕes de coloração polítl.co-partl.dárJ.a ,

oferecerá à unJ.ão ma10r garantl.a e J.senção no procedl.mento da, ação



r

axpr-opmacôr i a , sendo Justo ressaltar que, além do exposto, é

tradl.çâo no dr.reaec brns í Lea ro o duplo grau de Jurisdição, 02
mo procuramos oferecer na l.nstl.tuiçâo dessa ccnuseão ,
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EMENDA SUPRESSIVA

.supz-ama-ee ao ProJeto aprovado na Conu.ssâo de S~sternat~zaçãc o

art. 208.

PI.~IIA"IQICOAlI"i.f)ITiUIJCOMI'IIi.O --, JUSTIFICAÇÃO

Nos termos do a.trem 11, do art. 39 do Reqarnerrtio Interno

da AssembléJ.a Nacional Constitul.nte, acrescente-se ao Capítulo 111,

do Título VIII - "Da Ordem soca aj," - do ProJeto de conetnua.çãc o
seçuant.e dJ.spositivo:

"Art. - O responsável pelo educando poderá, à falta

de escola pública no municIp10 de sua residência, matiz-a.ouLâ-eLc pa

ra o ensino obrJ.gatório em escola privada e cometer o pagamento d!:,
vida ã enüadade pííb Laca competente.

Parágrafo único - A escola pz-i.vada é obr1.gada a a cea-:

tar o educando, no caso' pzevas to neste artigo, remetendo à entida

dg pfib Laca os documentos relativos aos débitos decorrentes da ma

trícula e frequênc~a do aluno, devendo aquela entidade realizar o

pagamento até o dêcamo dia subsequente ã apresentação do débJ.to
nos termos da Lea , 11

o ensano obr1gatór1o e gratuito é reconhecado como da>

reito púb1:l.co aubyetrí.vo do a.nda.va.duo no ProJeto de ccnatí.tuaçãc eIT.
causa.

Ocorre que existem, ainda, no Brasil Looaas e situações

onde o acesso ao ensino é oneroso, d~fícil, às vezes mesmo impos
sível, quer porque o local onde hã uma escola é por demais d~stan

te; quer porque a escola existente no local é privada e o pagamen

to do ensino pxa.vado fica acima das poeaa.b í.Lí.dadea rnatiez-a.aa.a do

responsável pelo educando.

No entanto, havendo no local de residência desse esco

la p.ravada , deve ele fazer valer o seu darei.tio público subjet.avc

sem preJuízo do pruncIpâo da gratuidade do ensino, O que seria re

solvido pelo modelo áqui proposto que valoriza o príncIpao , sem pr~

Juízo da errt.a.dade eduoaca.one.L par-ca.cuâez , que não pode, e nem deve,

evidentemente, arcar com os ônus de uma obrigação que é do Estadc

e que deve ser por ele acatada.

( LOUREMB~)
senador Constiuinte

r

O transporte maz Ltiamo ãrrtarnaci.oneL, pr-a.nc r.pa.Lmerrtie o transporte

de graneis, é regulado pela Le a, da oferta e da procura. Não deve

a Le a, Mal.or impor urna redução na "oferta" de embarcações meãa.an

te Lamí.t.açâo de utl.ll.zação de apenas duas bandeaxaa (a do país

J.mportador e do expoz tiador ) sem que isso tenha reflexos arneda.a _

tos nos preços dos transportes e consequente aumento no preço f~

nal de nossos a.naumoa bãs i.cos ampcz-tiados (carvão, trra.qo e fertl.

La aances) e amed a.atia perda de competl.vidade de nossos produtos

exportados (ml.nérl.os, so je , petróleo).

t .i.nadequedc tratar do assunto na conet.í.euaçêc quando Le.i. ordinª-

r a,a o tem f e i.to , e bem. Além õaeso o art. 24, rncasos II e XI

dá oompeeênca.a ã unaão para Leç i.aLer sobre as modaLa.dades de

transporte aqua, tratados.

E mua tia pretensão uma só norma regulamentar maeém.as tão amplas

e dxse.í.neas como os transportes aéreo, terrestre e mar.Iüamo ,

A Constituição não pode abrl.gar car-cêa.s sob o manto de preten

so equaLfbrao entre armadores do pais exportador e l.mportador com

a conta paga pelo oonaurru.dox fl.nal dos pz6dütps trans ortados.
Aos armadores nacaonaa.s e ao Bz aauL não arrce.resaa o pxancLpao da

reciprocidade na ampo.r taçâo aamp Le amen ea porque Já dcrna.namoa e~

se segmento. Todo o transporte de trJ..go, fertill.zantes e carvão

é feito hoje em nevaos necacnaí.s e o frete gerado permanece em

nosso poder. Por que oferecemos gracJ..osarnente Ea't.a.a s de um segme~

to Já conqua.s cados

cm.ar , a.nadequadamerrt.a na ccnseat.uaçâo , norma que afete o trans

porte .meernecucnaj de mercadorias e pretender que ela at.an j a

outros países é fadá-la ao .msuceeso por sua l.naplicabilidade.

O 1mportador estrangeiro ao ver-i r í.cex que o seu produto encarece

porque seu transporte tem que ser feito em navao s de apenas duas

bandei.r-aa certamente l.rá comprar onde não exa s tiam tia a s restrl.

çdee •

CONSTITUINTE AIRTON CORDI::IRO

PLENÂRIO

TEXTO/JUSTlFICA,çio

Acrescente-se ao Artl.go 170, o aequarrt.e parágrafo:

Artl.go 170 - •..••.•••.•.•.•..•••••••••••••••

§.39 ..:.ô~ .~~p~~t~~ .ci~ .~~;ãt~; .p~~~~~i .~~~ .~~~J..dl.rão sobre
os proventos de apcaerrt.ador-a.a , pensões e moncepaos , dos benefl.cl.ár.=
os com maa s de sessenta e c a.nco anos de z.dade ,

r Sêriãdõr Constiumte USlIlATUJ!A Cr...a:Jm.mElG NUNES RX:HA)

JUSTIFICATIVA

Não pode a Le a e nem o poder pfib Laco , trl.butar os proven
tos de apoaerrt.ado'ra.a com o amposto sobre a renda ou outro qualquer
de caráter pessoal.
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r.r-------- PU"..."IO!COIol15SÃoISU8COlllssio, -,

tT!~~"OO~

fDJ 17M]

r

Os proventos de aposent.adoraa , são uma r-e t r abuac âo
mua.tioa anos de aerrva.ço que um homem ou urna mulher prestam _
que não dizer pensando na tiz'anqua.La.dade de sua ve Lh i.ce ,

E é de Justiça e será de aea .

PLENARIO

dos
por

do o SIgilo da fonte de Informação, quando necessãr ro ao exerci

CIO p r c f i s s i.cna L.

JUSTIFICATIVA

Na estrutura de comunicação social da sociedade mo 

derna e democ r á t aca , tomada em sentido amplo, não podemos assegu

rar a total Liberdade de manifestação do pensamento sem garantir
mos o acesso aos mei os de informação e ccmuru cação , ao direito de

informar e de ser anforrnado , que é báSICO para complementar o

processo total de comumcação e, consequentemente, de livre man.!
festação de pensamento.

Ao qar an t r rmos ao c í dadão essa liberdade, que ca-

racteriza essencialmente o regime democrático f também se lhe ex.!.

ge a r espunsab r l Ldade , extinguindo o ancrumato que sempre esconde

at atudes dúbias, bem como protegendo-o da informação leviana ve.!
culada por veículos de conurucação ou em outras situações de CO!!

VíVlO soe i eL.

JUSTIFICATIVA

obras e s e r vi 

em caráter ~ 

constar símbo
de aut or adades '

Acrescente-se ao Artigo 44, um parágrafo com a seguinte redação'

Artigo 44 - .
§ - A lei estabelecerá que:
a) A pub l.r c i dade dos atos e programas.

ços dos órgãos públ icos, somente poderá ser feita
duce t i vo e de or rent ação s oc i a L, dela não podendo

los ou imagens que c a.r ac t e r a z em promoção pessoal

ou funcionários púh l rco s i

b ) os órgãos públicos prestarão contas, mensalmente, das
despesas com a d i.vuLqaç ão dos seus atos, obras e servaços , aos

órgãos de f'Lsca Li zaçãn competentes, bem como pela publicação de

relatórios em Diário ü f'a.caa L.

Por outro lado, sem que se caracter i ze como censura ou

limitação à informação veiculada pelos órgãos de comunicação soci-'

a l , o s Lqr j c da fonte de informação, quando se demonstrar essenci
al para a democrat a zação da Informação, no seu todo, tem sido um

pricípio adotado pela maf or i a dos países democráticos, ressalvado I

esse direi to ao desempenho de determinadas prof i ssões , como a do jor
na Lt s t.a , do médico ou do advogado. Garante-se, assim, a determina ~
das p r o f i s sões com ampla responsabilidade social, o mesmo direito.'

que o § 5º do Artlgo 66 do Projeto de Constituição assegura aos
representantes populares, em razão do exercício do mandato.

=-------------_TUTO/JUST"IC"çio--------- ---,

II- 12 (doze) salários mínim~s para o- valor do

abatimento da renda bruta, de encargos de família, para cada de

de

Naci!?

obser

pr~

cálcu

PLENARID

2P015~?-4
DEPUTADO LEVY DIAS

Art. 182

§ 2º O imposto de que trata o inciso lI!
vará os princípios da generalidade, da universalidade e da

gressividade .. Lei conpleaentar fixará os critérios para o

lo do imposto t obedecidos os seguintes pisos anuais:

1 - 50 (cinquenta) salários mínimos para
101' da classe inicial de renda Lfqufda , Lsent.a , da tabela
gressiva;

Dê-se ao § 2º do Artigo 182 do Projeto

Consti tuição da Comissão de Sistematização da Assembléia
nal Constituinte a seguinte redação:

EMENDAp-=---
Tem-se observado que inúmeros governantes, notadamente'

no ãmbi t o do Poder Executivo, aos nIve as federal, estadual e m.!:!.
n Lcap a L, valem-se da divulgação de atos o f'LcLai s , r ea Lazação de

obras e prestação de serviços para personalizar e promover autor.!
dades, fugJ.ndo ao ob j e t a vo pr i nc Ipa l da publJ.cidade o f Ic aa L, Que

é o de manter a população a que servem bem an formada, trans forma~

do-a a mera propaganda com objet ivos pessoais e eIe i t or a t s .

E. justo e nece s s ár ac que os órgãos públicos, em Qual

quer âmbito ou nível, tenham seus programas e estruturas de dlVUl.

gação, não s6 para a or i entação e a educação informal das comuni
dades, como para dar perma~ente .c í ênc í a da correta .apLi caç ão dos
recursos púb Lacos , além da prestação de contas ob r aqada por Le a ,

Entretanto 1 valendo-se de Inúmeros subter rúçros , mui tos governan

tes tem utilizado recursos orçamentárIOs desmesurados para verda
deiros programas de culto à personalidade, que dão or i çem, a nc Lu

s i ve , ao desvio de recursos e à corrupção.

[
'pendente;

...- -'-_ TE~Td/~UST'fIC~çio__--_-~-_----_,

CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO

•••••• '.' .,.,..... •••• • ••• f •• ~

111-40 (quarenta) salários mínimos para o va

lor do abatimento da renda bruta relativo a aluguel.

JUSTIFICAÇllO

Por ser uma questão até mesmo de justiça 50

eial e uma reivindicação fundamental da empobrecida classe média
brasileira, formada especialmente ,ror pro~essores,pequenosellpr,!.
sários urbanos e rurais e por serNidores públicos e profissio

nais liberais t impõe-se a inseração, na nova carta magna, de cri
térios bem claros e insofismáveis para o cálculo do imposto de
renda anual dos contribuintes (pessoas físic~s).

Com efeito, ano a ano t a adlllinistração desse
tributo vem tornando cada vez mais regressivos 05 varores Que

servem de base à apuração da renda líquida tributável" o Que tel!

...
6º ,_ a .sequant e redação: (

livre a maru f es tação do pensamento e asseg~

à informação, vedado o anon íma t,o r assegu-

resposta, proporc rona l ao agravo, além da

material .. moral, ou à imagem -ser é r esque rdg

•••••••••' " "'• .r •••••••

~P015~1.~-6~ ~

5Q -

r ado a todos o acesso

rado o o i r e i to de
Lnden i z aç ãn por dano

Dê-se ao § 5º, do Artigo

ArtIgo 6º -

EMENDA
tJ
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pesado inclusive de maneira exorbitante no bolso dos assal~

r iados que tem sua remuneração cada vez mais reduzida pelos au
mentos constantes do desconto do imposto de renda na fonte.

A lei complementar é o instrumento adequado p~

:ta corrIgIr essa distorção, de vez que cabe ao Congresso Nacio

nal estabelecer normas gerais de Direito Tributário que disp~

nham inclusive sobre conflitos de competência nessa matéria, bem

como regular as limitações ao poder de tributar. No caso, a lei
complementar viria a fixar os critérios para o cálculo do impo2.

to, a fim de assegurar-se a observância do princípio da progre!

sividade, que tem sido seguidamente desrespeitado pela sua vuln~

rabilidade diante do arbítrio com que o Poder Executivo tem tr~

tado a matéria.

Absurdo reconhecer-se ilicito o meio de obte!!,
ção da prova e não há ver a sanção competente.

A frase, no artigo, é absolutamente inútil, mo
tivo por que deve ser supr imida.

= . TEl<TONunlflC,l.çÃQ -,

Todavia, algumas balisas podem e devem ser des
de logo erguidas no novo texto constitucional, até para servirem
de parâmetro e orientação aos legisladores.

Destarte, oferecemos os limites para a fixação
de três pisos básicos:

a) - um para a classe inicial de renda líquida
isenta, da tabela progressiva, hoje na ridícula e revoltante 1m

portância de Cz$ 75.600,00, correspondente a cerca de 24 I 7 sal!
rios mínimos (pouco mais de dois salários mínimos por mês;

b ) - outro para o abatimento da renda bruta de
encargos de família, para cada dependente, atualmente na dimi

nuta quantia de Cz$ 18.200,00 ou 5,9 salários mínimos; e

c) - ainda outro para o abatimento, da renda
bruta, relativo a aluguel pago no ano-base, no valor atual de
Cz$ 5.4.600,00, aproximadamente 17,8 salários mínimos.

L _____

EMENDA ADITIVA - Art. 44 •••

f:: vedada a incorporação ao vencimento-base

proventos do servidor público de vantagens pessoais, em

ter permanente, exceto o adicional de tempo de serviço,
tado ao máximo de 35X sobre o respectivo valor.

e aos

car!
1im!

P-ropõe-se, nesta emenda, que tais valores pa~

sem a corresponder, respectivamente, a um piso de 50, 12 e 40 v!:.
zes o salário mínimo, ficando ainda a critério dos legisladores
que irão elaborar as leis complementares aumentar ou não este no
vo pã so ,

JUSTIFICATIVA

A presente emenda sigoifica um esforço no
tido de impedir a proliferação dos chamados "Marajás".

se!!,

2P015~ª~-2~ ~
DEPUTADO LEVY DIAS

[!J-;,~~';o __ -j

l~13;'~~-8ãl
'LUtAIIlo/co....,'ÃO!5U'CO'"Uio

2P0158~::~~---- J

-----J
ALOYSIO TEIXEIRA

PLENÁRIO

Dê-se a seguinte r-edação ao art. 85:

\

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 85

§ 1º O Tribunal de Contas da UnIão dará parecer préVIO, em
sessprlta dIas sobre as contas do Pres1dente da Re~úbl1ca, que as enca

mi~h~rá, anualmente, até 31 de março do exercício subsequente. A Inob

servânCIa deste prazo será comunIcada ao Congresso Nacional

l'Art. 85. O TrIbunal de Contas da União terá ~ua Icomposi
ção, organizaç~oJ funcionamento e atribUIções, além do preVIsto nesta
Const1tu1Ção, determInados por le1 complementar.

= l[aHI/JUn
l
' ICAçl o

EMENDAc:.=__=~~==,= -,
I~

1 f I ~.JUSHFICATIVA

J l" l"

I • • ~

Supríma-ae ..a Tauto~o,gia. "A~ l,e} disporá
'a. punição dos respons~",:eisn.

Esta "emenda visa, pois, assegurar números mais
r eaLí s t as e condizentes com a classe de renda de nosso povo e
com' os ideais de justiça fiscal e social implícitos na sistemâti
ce do Impos to de renda.

~-~~~~---,PL;NPLtNUAS~i~UBCOIlISSÃ_D-\-~-"'--__-----,

,~"""~:,~~':"S:,",,
\

TITU!-q II~ - CAPITULO ~ - Art. 6 - Paragrafo 16.

A palavra 11ilici to" remete, automaticamente, p!!.
Ira rlei! ordinária -que estabelecerá lei e sanção.

§ Zº As deCIsões do Tribunal de Contas da União de que re
sulte Imputação de débito ou multa terão eficácla de· sentença e cons
tItuir-se-ãa em título executivo. 11
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JUSTIfICAÇilO

Entendemos que a Cuns t i t ui ção expresse princípios e não
~as AssIm, a composIção, organIzação, funClonam=nto e atribuições
t i cul ar es do Tr rbuna I de Contas da uru ão devam ser reguladas por
complementar.

nor
paI

Iel

217 - O transporte cotetivo urbano é se!..

viço públlco essencial de respons!
bílidade do Estado, podendo ser op~

rado através de concessão ou per
missão 11

JUSTIfICATIVA

A palavra subsadreraemente é desnecessérra, consaderando Que a oper2.

ção do transporte através de concessão ou pernussêo Já tem o caráter subsadiár.io

A sua exclusão do texto vem adequar o dispos.ít ívo com os demais referentes aos
serviços púb.Laccs explorados pela União, Estados e taurucfpros ,

r;r TE~TO/JUST,fleAç.iio-------------__.

EMENDA SUBSTITUTIVA

p:r;;'''''''~PNDB-CJ;;

L.'J

EMENDA ADITIVA

r;r------ TEJTOIJUSTlfICACiio -,

r.r------__ PLEtlAlllO/colouUÃo/sl.oBCO.llISsÃCI -,

EMENDA 2P015~H~-=-3:..-.- ---,
tJ Senador lv1AURO BENEVIDES

Daapos a ta.vo emendado: art~go 28

- O Lncaso r, do art~go 28, do p.rcjet,o passa a ter a s~

çuante redação:

"Art. 28. Incluem-se entre os bens dos Estados:

JUSTIFICATIVA

- Os lagos que se s acuem em terrenos de seu domfnao ,

assim corno os r-i.cs que tenham nascente e foz em seu cexmeôr.i.o •

A redação proposta busca restabelecer o D~re~ to va.qentie

no paIs sobre a maeêm a , desde a ccnst i tau.çâo de 1946.

Com ere.ieo , a redação do Pr-o j etio é ampLf as ama , atn.buJ.!!,

do aos Estados a pr-op.ri.edade de todas as águas exaa t.enuea er- seus
tie r r.i.eôrxca •

p í.epoartn.vo emendado: Ato das ua spoatçêes Conet i tuc Lone i s , Gerais

e Trans).tór~as.

Inclua-se no Ato das tn.epos í çóea Conat a buc i.cnaa s , ceeeas

e Transl. tórJ.as, o seguarrte dlSpOSI mvce

Ora, a sao arnpLa.ca em da.ze r que paaear-a.am à propra.edaôe

dos Estados as águas de todos os r i.cs , gue são águas fluentes, cal.!.

dando , nessa parte, com o art1.go 22, ancaso II r que dá à um.âc a pr~

pr-a.edade sobre certos r ros •

Art. - No prazo de 180 da.as , a par-ta r- da promulgação da

conera tUl.ção, serão a.na t a.Ladaa no Nordeste Zonas de Processamento

de Exportação. na forma que a LeI estabelecer.

TaITlbem os lagos que se S1.tuam em terrenos de domfna.o da

unsãc , estariam abr-ançadcs na expressão "águas aupez-Eaca.aa a'", donde

a conclusão que o d í.spcs i.tn.vo do Projeto coLade também com o art1.go

22, a.noa ac lI, nessa parte.

----Por outro lado, "âçuas fluentes« abrange quaa sque.r na~

centes d ' água, córregos, r1.be1.rões e r-aachos , que, pelo Dl.re~to at~

a L pertencem ao pr-opz-aecãz'ao do terreno em que os mesmos se aa.truam,
são águas paz-ta.ouLar-ea (em pz-opz-a.edade s z-ur-aa s , por exemplo) que, se

mantia.do o teor do ProJeto, de.i.xaxaam de eXl.stl.r como tal, passando

para o dornf na o dos Estados.

JUSTIFICAÇÃO

As zonas de Processamento de Exportação (ZPE' s) Já foram

ob j e tio de minuciosos e exaustivos estudos por parte do lhnJ..s·télIO

da IndústrJ..a e do Comércl.o, com amplas e profundas repercussões na

r-egajio nor-õeemne..

TaJ..s s nata-umenuos de de senvoLvamen ro, por suas cal"acter.í~

tia c aa , abrirão. artques tn.onaveLmence , novas per-epe c ta.va e. para aquela

á.rea geográrJ..ca. que permanece, a i nda , como pr-a no apa I bo l são de PE

breza do País.

As normas que a.nap i.r-az-ao o f'uno a ona.Lmenbe das ZPE' s se

rao :t:l.xadas em legl.slaçào or'da.nar i a , 180 üi ee após a promulgação da

Carga Magna.

r;-r n:l(TONt.sTlfleAçio_~ _,

EMENDA 2P01587-S
, CONSTITUINTE JOSÉ SANTANA DE VASCO-N-=CE=-LL-O-S---------.,

PlEN~RIO

r;-r-------------TUTO/JUSTlfICAÇÃO---__-..,. -,

EMENDA 2P015ª.~-,,-1,--- _
t"bEPUTAOJ JDAO AGRIPINO

..,. PLEIlARIO/CtlNIS$ÃC/GUbCOllISSiO ,

erP"""'Pã]PMD8-P8

EI~NDA SUPRESSIVA EMENDA ADITIVA

Suprima_se do art 217 a palavra "subsidiariamente", ficando aseím
a redação:

Acrescente-se, no Ato das DISposições Consti tucacns í s Gerais e Tra,!!.
s í t õr r as r

Art. - O preencrumento do cargo vago de Vice-preSIdente da RepQ

blica correspondente ao mandato do atual Pr as i dent e da República
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de~

foi

pela

dias
ou a seu pedido, aos sessenta e CInco anos de idade.

far-se-á através de escolha em convenção do par t i do pelo Qual

e Le i t o o Presldente da República, com subsequente confirmação
mai or í a de votos das duas Casas do Congresso, no prazo de 45

apósa promulgação desta Constituição.

§lº - Na hipótese de não confirmação do nome escolhi

da pelo partido, r ene t ar-cse-cá o procedimento previsto no caput

te artlgo

11 - Ccmpul s or aament e aos

JUSTIFICATIVA

setenta anos,

§2º - A posse do vace-pres í oent e será Lmedaat amerrt.e

após a drp l omação pelo Trlbunal Superior Eleltoral, que se fará r e

presenter por cc as i ão da escolha oar t i oâr i a e da confirmação pela

Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

EqUIparação a idade de apnsent ado r aa de

ereví.dênc i a Sue aa L, Ar t i qn 237.

JUSTIFICAÇAO

=-----------__ TI!:~TO/JU5TI'lt.çio--- _,

JUSTIFICATIVA

aqueles

PLENARIO

IV - Gratuidade do ens mo para

2PO15~J-"-3=___ ____,
OEPUTADO GIL CESAR

Dê se ao Ar t i qn 240, InCISO IV, a sequirrt e

redação:

EMENDA MODIFICATIVA(ProJeto de Constitu~

ção da Comi ssão de Si s t eraa t r z açãn )

que comprovem Lnsuf ã c i ênc La de recursos r i nanc earu s na

SIno privado conforme Leq i s Lação complementar.

escola públIca e sob a forma de bolsas de estudo no en

EMENDA
tJ

r
A emenda ob j e t i va preencher a lacuna exi s t ente tanto

no texto cons t í tuc rona I em v i qor , quanto no atual nro j e t o de Constl
t ui ção aprovado pela ccm ssao de Sa s t emat i z aç ão , que não prevêem

preenchimento do cargo de vace-Pr-es i dent e da Repúb Lr.ca , em caso de

vacância.
~ norma cogente de níre i t o Público que não pode exis

tir vazio da lei diante de fatos concretos

O cargo de VIce-Presidente da República está vago

desde o PaLec ament c do presidente~ República, quando assumru em

caráter de f Iru t avo o então Vice e atual Pr es i dent e da Repúb Laca ,

ASSIm, a emenda procura dar solução a um caso concreto
e de duração t emour ãr aa , além de preveru r a hipótese da falta, do
Presidente da RepúblIca a qualquer tempo.

A emenda adota a escolha através do par t i do pelo qual
foi eleito o Pr es i dent e da República, uma vez que, nessa eleição I o

dap Loma cons t atuc rona I VIgente estabelece a vinculação par t í dár i a do

Vice-Presidente ao Presidente. Por ele, o candidato a VIce- Preside!!.
te, além de pertencer ob r aqa t or í ament e ao mesmo partido do P're s Lden

te I não é votado e o seu nome sequer figura no processo el e a t or a l •

Tratando-se de dISPOSIÇão transi tória, esnec I fica
efêmera, nada obsta a que se adote o princípio da vinculação part~

dãr i a e o processo de escolha pela convenção para u l t er i or confi!,

mação pelas duas Casas do Congresso.

Nos Estados Unidos da AmprIca - país onde democra

c La , reconhecidamente, maas se aoroxma do ideal, o cargo vago de
Vice-.Presldente é or eencrn do de acordo com a Emenda cons t i tuc í ona í

XXV que diz:

"Quando Ocorrer a vacânc i a do cargo de Vice-Presidente,
o Presidente nomeará um V~ce-Pres~dente, que deverá tomar posse
apõs ser conr i rmado pela maí or i a de ambas as Casas do Congresso"
(g.o. )

A emenda proposta vai além da Cuns t í tu rção norte amer~

cana, pois, ao invés de pereu t i r a nomeação pelo PresIdente, prevê

a escolha através de convenção par t i dâr í a e posterior confirmação p!:.
la maioria de votos da Câmara e do Senado.

DEPIITAPO GIL CESAR

PLENARIO

o r a 1, e m PIe n á r i o

r
2P015~,º,---,,-5~ ---,EMENDA

P

EMENDA MODIFICATIVA (Pr-o je t c de Constitu>

PL1NARIO/COWISSÃO/SUIlCOllISSÃO -,

= TtnO/JUSTl'ICACAO !Uef-!'''-l---''-'',

ção da Comas s ão de SIstematIzação)

EMENOA MOOIFICATIVA :

Dê-se ao Ar t rpo 46, lnciso 11 1 a s eçuant e

redação: Mndaf r que-cs e O InCISO 111, do § 3º, Art 16
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:'USTIFICATIVA •

III - Pr e Fe i t o v í nt e e um anos'

155- Gastone R1.gh1.

156- ruâv i o Pe Lrru.ez- da Vel.ga

157- Paz-abuLa.na .iiin1.or

158- G1.de1 Dantas

159- R1ta Furtado

160- ükduz-aco pant;o

161- Hermes ZanetJ.

162- r.úcac Alcântara

163- V1.rg1.ldás1.o de Senna

164- Va.va Ldo Barrosa

165- Carlos Alberto Caó

166- Darcy neaeos

167- xarra LÚc1.a

168- Geraldo Flem1ng

169- Homero santos

170- Caio Po .tpeu

171- Benedito da S1.1va

172- Vlad1.ml.r Pe Lmea.z-a

173- l'adeu França

174- oemi.r Lama

175- José xe to

176- ve i ter Peze az-a

177- Mendes Canale

178- Asdrubal Bentes

179- José Dutra

180- Fausto Fernandes

181- Alexandre Puayna

182- Paulo Ramos

183- IraJá Rodzu.ques

184- aarca.so Nendes

185- José T1.noco

186- Ch1CO Humberto

187- Roberto Fre1re

188- Pedro Canedo

189- Fernando Santana

190- :l:;z10 Pe r r'e a r a

191- êrrtiôn a.o Ueno

192- Fláv1.o Rocha

193- José Santana de Vasconcelos

194- Carlos V1rgill.o

195- AJ.rton ccrüe i.rc

196- Sam1r Achôa

197- José da concereeo Santos

198- Agr1.pl.no de o i avaera

199- Ja1.ro Az~

200- .romvar Lucas
201- xot.sês Pamerrce I

202- Jonas Parihea r'o

203- Osvaldo Lama F1.1ho

204- Mauro Sampaio

205- Aca.vaL Gomes

206- Gerson Peres

207- José Tavares

208- MJ.lton LI~a

209- Sérgl.o Werneck

210- Fernando Lyra

211- Dalton Canabrava

212- Pexcave L Munl.z

213- Gurner cando MJ..lhomem

214- pauLo Zarzur (em apcaarrento)

215- Levy ni.es

216- Sa Lab ae L Carvalho

217- Nelson se i.xas

218- Juares Antunes

219- MJ..lton Barbosa

220- So Lon Borges dos Re i.s

221- Ar terur werner

222- GaLaon Machado

223- AmaLce r Morel.ra

224- Aloy.s1o Chaves

225- Mauro Campos

143- Adauto sexexra

144- rnocêncao o l ive i re

145- Bnoc V1.eJ..ra

146- C1áud1.0 ÂVl.la

147- Artur da Tavola .

148- Paulo Marques

149- Fausto Rocha-

150- Sérgl.o Bra t.o

151- Cardoso Alves

152- LÚCl.ê Braga

153- srvarc Valle

154- Arolde de Ol1.ve1.ra

85- Joé Guedes

86- cê í i o de Castro

87- Bdrru.Lsno Va1ent1no

88- Beth AZl.ze

89- r.Iô i.ce da !1ata

90- José Paulo B~sol

91- França Tel.xel.""=-

9 2- :rorae Hace

93- Nelson Wedekim

94- \valmor de Luca

95- "nose de Fre~ta

96- José Costa

97- Roberto Rollemberg

98- 11ãr 1.0 Lama

99- Eduardo Bonf rn

100- Paulo Macar1.nJ..

101- V~ctor zaccaom
102- Ivo VendeLande

103- Geovah Amarantes

104- Gonzaga Patrra.otia

105- Lysaneas xecae L

106- Florestan Fernandes

107- Paulo Paam

108- numarc.i.nõo aa jbomem

109- V1.rgi11.o cuamaxâes

110- Lu1.Z Salomão

111- Noel De Carvalho

112- Robson Mar .i.nho

113- Paulo S1.1va

114- AgaSSl.z Almeida

115- Renato v.i anne

116- Da.va Ldo Suruagy

117- LU1S Eduardo

118- Haroldo Lama

119- Aldo Arantes

120- José Carlos s abôa a

121- Antero de Barros

122- Augusto Carvalho

123- Chagas Duarte

124- Roberto Prear e

125- Vasco Alves

126- Anna i1ar~a Rattes

127- Raquel Capa.ber a be

128- Egíd10 Pe.rre ar a Lama

129- Magul.to va rei.a

130- Aneôru.o Perasa

131- Furtado Le1te _

132- Ancona.o Gaspar

133- vaeenee Bago

134- Nelton Fz a.edz-a ch

135- Marco Mac1.e1

140- Osvaldo Bender

141- Darcy Pozza.

142- Mess1.as Soares

·136- Pe La.pe xenões

137- A10ys1.o 'reaxe i re

138- Acy1son Motta

139- T1.to Costa

43- V1.ctor Trovão

44- Jovan~ Mas1.ni

45- Renato Johnsson

46- Mauríc1.o Nasser

47- m.aracc Ab1.b

48- Mattos Leão

49- José naranhâo

50- Teotôn1.o V1.l1e1a F1.1ho

51- Afcen a Guerra

52- Marco Nac i.e L

53- c Lâuô ao ÁV1.1a

54- An t.ôn i.o Carlos Konder Re a s

55- Ja.~me Santana

56- Ronaldo Cezar Coelho

57- Márcl.o Bra3ü

58- Oswaldo Alme a.da

59- pcnunços .ruvem t

60- ê LoLs a.o Vasconcelos

61- Mauril1.o j'err e i r a Lama

62- Waldyr Puq.Li.e s a

63- Hê La.o Duque

64- Haroldo secô i e

65- Mauricl.o Corrêa

66- José NaurIcao

67- Albérl.co F1.1ho

68- s êrqao weneck

69- João Agrl.pinO

70- Dalton Canabrava

71- Alvaro êrrt.ônao

72- Rosa Prata

13- Aécl.o Neves

74- Leopoldo Bessone

75- Naur Lc.ro Pádua

76- Pcmpe u de Souza

77- Ra t a canata

78- .rceca Góes

79- Jutahy aúnac.r

80- Edme Tavares

81- Fernando Gomes

82- FranCiSCO Sales

83- José da conce a.cêo

84- José v i ene

13- .roaquam suceiie

14- Fernando velasco

15- Lu1.Z Hanraque

16- Arnaldo Moraes

17- Hé Lao Manhães

18- Oswaldo Trevl.san

19- Marcos L1.ma

20- Hê Lao Bra t.o

21- Carlos Cotta

22- Carlos Moacona

23- Roberto Brant

24- sílv1.o Abreu

25- Ronan Tl.to

ASSINATURAS

26- Fernando Bezerra Coelho

27- Oswaldo t.ima F1lho

28- Alfredo Campos

29- Lua.z Leal

30- José Luiz Ma~a

31- Fernando cespara.an

32- Humberto souto

33- Ed1.valdo Motta
34- .roequam Haa.z-z'eL

35- Ant.omo Br1 to

36- Juarez Antunes

37- Roberto Augusto

38- José Te1.xe1.ra

39- José 're j r-a

40- Jesualdo CavaLcarrt.a

41- Âtila L1.ra

42- José Mendonça Bezerra

r

Sendo ... er-es r i UI'l cs i s ccns t i t u í do na sua ma

i or i a de Jovens, onde se aí r nje um ru ve l de ccnsc i enc í a mui t c ce

do, é por demai s justa a Idade nu.nama de v i nte um anos para que

o c i dadao br a s a Le r r e possa concorrer a um cargo eletivc. pala Pr e ,

f'e r t o Municipal Es~a garantia devera ser referendada no plenario
da As s embIe i a Nac aona L Cons t í t u rrit e O atual t exto do Pro j et o

de Constituiçaa cassa o d..!.re.i.tc do Jovem participar do processo
eletivo para a adnu n i s t r açao pu-vl Lca muna c ap a L.

1- CáSSIO Cunha LIma

2- José RIcha

3- Manoel More1.ra

4- HIlárIo Braun

5- Chagas Ro dra.cues

6- Bened actio »íontiearo

7- Alml.r Gabza.eL

8- Mauro MIranda

9- LUIZ Soyer

10- Rodrigues Palma

11- Louremberg Nunes Rocha

12- Osvaldo sobranbo
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226- ru.r-eon s mdove I

227- Fernando Cunha

228- Ne s s i a GÓ15

229- xer-Le de Lourdes Abada.a

230- Ervan Bonkos ka

231- v i.Lson Souza

232- Renato Bez-nar-da

233- Iberê Per-z'e a.r a

234- Eduardo toJ[orelra

......... - »ooercc Torres

236- Lézl0 Sathler

237- JOsé Jorge

238- N11ma Mal.a

239- Chagas Neto

240- Sérgl.,Q Spada

241_ Paulo Roberto

Es t a.puLo claramente que o prazo de vigênc:.a

do presidencialismo se ext r ngud r-La na véspera da instaJ.a.çâo da proxr-,

ma legislatura, justapondo-se à data de posse dos futuros parlamen:a

res. Enquanto isso, um mês a posse presidencial, aer-a a instalada a :0
missão de Trans~ção, para adotar provrdéncaas capazes de tornar cons

ciente e duradouro o parlamentarismo.

Na campanha da eleição de 1990, o debate -:~

cional levaria ao povo a exata noção das caracteristicas do novel r-e-.

er;"'''''~P.F.L.

I'LlNAIIID/CDlllss1o/SU.COIlISSÃD ---,

PLENÁRIO

~---_-_---_--_TUTO/JU5TFflCAÇ;.O-------------___,

Dê-se ao art. 2º do Ato das Disposlgões

Consti tucionais Gerais e Transi t.ór-a as I do Substi 'tu t i vo A do Pro

j e to de ccnat í tuaçiio , aprovado pela Comissão de Sa s temataaaçáo , a

eeguarrte redação: r

g ime e dos poderes de deputados e senadores, no quadro da recr-geru a a

ção poâ i t í.co-iadmí m at.r-a t i va do Pais, em função da então Lminent e a1::1:,

cação dos preceitos r'e La't a.voa ao parlamentarismo.

Negccaaçjio permanente, tolerância e moder-a

ção são r-e qua s a tos básicos dessa forma de governar e a implantação ce

uma nova ordenação, nesse sentido, representará a transposição de c

portal que leva do enn í.go ao moderno, abrindo-se para uma era prom:'~

s a r-a em nossa b í s tór-ia,

i LL:.- (j2o/l/4eo é!<J12.eer4-)
.'

"Art. 22 As disposições referentes

ao aa s t.ema de governo entrarão em

v i gcr- no primeiro dia da legisla

tara subseqüente à eleição parla

mentar de 1990.

EMENDA 2P0155!4-=-8~ ----,
l:J DEPUTADO RONARO CORRÊA pr;"''''':JP.F.L.

Parágrafo único PLENÁRIO

l'

Impõe-se a ext i.nçjio dos par-t aoo s poli t í.cos ,

na data de instalação de, par-Lamerrtar-i smo no Pais.

2!! Ficam extarrtos , a par-t r r- da data

pr'e'va s t a no caput deste artigo, todos

os partidos políticos em f'unc i onarner-c-

=- T[llTO/JUSrlfIC...çio ___,

Dê-se ao ar-t i.go 2!! do Ato das Disposições

ccns t í cuc i.cneà e Gerais e 'tr-ensa tór-i aa , do Sub a t a tiu't í.vo A do Pr-o j e tio

de ccnstu tu.tçâo, aprovado pela Comlssão de Sistematização, a redação

ee guarrte r

governo, parlamentares federais, re.!:!

na doa em número não inferior a trin

ta, poõeréio requerer ao Tribunal Su

perior Eã e a tior-a'l o registro de part.!.

do poli mco , juntando ao r-eque r-i.men

to o manifesto, o estatuto e opt'o 

grama, dev adamerrte assunados pelos

to ou r-eg.i s t.r-ados , ex ag í ndo-cse vpar-a

a formação de -novos p ar-t i.doa , a obse,!:

vância dos c r-ate r-âo s estabelecidos "10

ar-t a go 49 e par-agr-af'oa , do Ato ces

Da spo s i çêe s Cons t i truc aonaf s Ger-aa s e

Trans~ tórias."

requerentes.

l'

§ 2'

"Art.49. Nos sessenta dias após a de-ra

em que entrar em va gor- o sistema de

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao ~~ do supramenc i onadc Ato

a redação seguinte.

"Art. 3 !i!

Dê~se ao § 2!! do art. 32 do supramencJ.~

nado Ato a aegu an t.e redação:

Na forma regimental, p r'opcrho a ai 'ter-açjio

de dois õ i spos a t1vos correlacionados.

Com a presente, suspende-se a eficácia das

disposições pertinentes ao sistema parlamentar de governo, adiando-a

de 15 de março de 1988 par-a o inicio da próxima legislatura.

Vale a medida como solução para as mquie

tações e postulações da maf oz-aa da sociedade brasileira e dos cone

tJ. tuintes, que, convencidas embora do acerto da escolha da fórmula

JUSTIFICAÇÃO

par-Lamentar-a s t a acoLhr da no Projeto, receiam eventuaa s ancompr-een

sões de parcelas da opinião pública, em face do regime de gabahe t e .

por falta de informação adequada e debate amplo e tempestivo.

Mais flex1vel e p ar-t i c í pa't avo do que o p=,=.

s i de nc aa Lasmo , teme-se, apesar de tudo, o desgaste prematuro do sis

tema aprovado, o que comprometeria sua normal c on t a nua dade e sua r r-e

ser-vaçáo para as gerações va.ndour-aa ,

Forçoso é reconhecer que os atuais congre~

s i s t aa foram eleitos -aob r-eg ime presJ.dencialista, sem que se esclare

cesse ao e Ie i tarado', minuciosamente, a po s s í.bd Ladade de virem a op

tar pela moda J'a c açjio do "r-egí.me , que, afinal, está prevalecendo.

Não se pode abstrair, por outro Lado , o f'a

to de que, no quadro par-t i càr-ã o existente, uma ún~ca agremiação poli.

tica aaeuma r-Le o comando das ações gove r-namerrcaa a , e e t abeLec endo urra

sa tuaçào de v i r-tual ditadura civil, contrária à conec i ênca a democrá

't a c a nacional.

l'

2!i! A coma saâo de Transição será

ana't a Lada no prazo de 't r-a.rrta dias,

a contar da posse do Pr-e s r derrtie da

República. 11
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É eva den t e que or-g ana emoa e slstemas admr.,§.

trativos, por melhor que ae j am projetados e p Lane j ados , quando eubme-,

tidos à força desmesurada de uma única agr-em í acáo , estarão c ompr-ome-.

tn doe em processo v fc aado , defrontando-se com s i tueçâc a.nevd t ave Lmen-.

te restritiva, que leva à decepção e à descrença

Uma recomposição par-t i car-a a será uma ccnse-.

qUênc1a ceee jáver do quadro atual.

Os par-Lamentar-i s t as autêntlcos reconhecerr

que o r-eg i.me reclama r-ef'or-muLaçjio geral do panorama poLi t í.co , que

proporcione maior equilíbrio das representações populares no Congre~

50. Dai nossa Ln a c aa'tLva ,

r
EMENDA
f:

2P015~:?---",-6~ ---'J r:r::,::~
CONSTITUINTE ÁLVARO ANTONIO . '=--- ro'~ ~J

JUSTIfICAÇ~O

A presente emenda fez-se necessária em decorrência de
outra emenda apresentada pelo deputado modificando o §3.9 do artigo
245, que passaria a ter a seguinte redação: _ art. 245. / §3.9 - Dos

totais dos recurscs previstos no "caput" deste artigo, os da União,
os dos Estados e os do Distrito Federal num mínimo de 60~ ,os dos
municípios num mínimo de 90:11: serão aplicados na manutenção e desen
volvimento do ensino fundamental obrigatório. A mesma emenda supriae
o art. 248.

Além de mais conforme com o preceituado no art. 245 de~

te Projeto, a nova redação enfatiza o dever dos municípios de prever
e prover a erradicação do anal fjlbeti;;i1í"o. ~

Trata-se de realidade local, variávF:.I de município para
município e, portanto, não se adequando a planejamento centrado em

algum órgão ou insti tuição de âmbi to nacional.

Planejar, programar e executar projetos sem recursos é
exercício de inocuidade.

A erradicação do analfabetismo e a melhoria do nível de
ensino são exemplos típicos da necessidade de descentralização do

processo decis6rio, nas políticas públicas, com o desiderato final
do aumento da eficiência e da eficácia da ação do Estado no cumpri _

mento de seu dever de EDUCAR - de um Estado onde efetivamente esteja
implantado o federalismo.

~------- n~·c'J""STlflCAÇÃO ---,

Acrescente-se ao Ato das Da.spcs.ições constãtucíorers Gerais

Trans.rtóraas , do Projeto de Constituição (A) elaborado pela Conussão de Siste
matização, o seçuinte art. 64:

"Art. 64 - Em 15 de novembro de 1$188, Junto com as eleições para

Prefeito, Vlce-Prefeito e Vereadores, será realizada consulta plebiscitána

população, para que esta opte entre os srstenas presidencialista e parlamenta
rista de governo u

JUSTIFICATIVA

r

A mudança do sistema de governo, Ou seja, da presadeociajismo pata

o parlamentarismo, precoruzadu no Projeto de Conshtulção, terá graves repercus
sões, favoráveis ou não, a toda a população brasilerra.

É, por consequmte , justo e essencaajmente democrático que, atra

vés de plebiscito, feito com as e.le.ições MunlClpals, para não gerar mais gastos

, tenham os brasile~ros de todos os quadrantes do País o orrer to de escolhe:
entre um e outro sistema de governo.

EMENDA 2P015~7·2 ----,
tJDeputado FRANCISCO DIOCENES

Plenário
~ "'U.,.o/~\)S"'lrlelrl~io, -,

Emenda: modi ficativa/supressiva

Dispositivos emendados: artigos 245/ §3º e 248.

Dê-se nova redação ao § 3º do artigo 245 e aupr-ãaa-,
se, via de consequênca, o artigo 248,do Projeto de Constituição CA)

da Comissão de Sistematização.

EMENDA 2P015~,~-_·4,,-----------,J r<r.:pD"S"""'~
tJ DeputadQ FRANCISCO DIOGENES _ ~ _J

re-r- UXTO/~USTIFleAçÃO ---,

§ 3º Dos totais previstos no "caput" deste

os da União, os dos Estados e os do Distrito
num lOínimo de 60S: os dos municípios num mínimo
serão aplicadas na manutenção e desenvolvimento
no fundamental obrigat6rio.

JUSTIFICÀÇ~O

artigo,

Federal
de ,90S,

do ens!

Emenda aditiva

Dispositivo emendado: artigo 37 - inciso VI

Dê-se ao inciso VI, do artigo 37, do Projeto de
Constitução CA), da Comissão de Sistematização, a sequ'ínte redação:

VI - manter, com a cooperação técnica e financei
ra da União e do Es~ado, programas de lIIan~tenção e de
desenvolvimento da educação pré-escolar e de ensino f~

damental, podendo aplicar recursos nos demais níveis de

ensino somente quando 95% da população em idade escolar

estiver atendida no ensino fundamental.

Observação: em decorrência desta emenda, o deputado

apresentou emenda aditiva, modificando a redação" do inciso vr do'"ar
tigo 37 do Projeto de üonst.Ltufção CA), que ficaria com a seguinte

redação: - art. 37/ VI - nanter , com a cooperação' técnica e financei
ra da União e do Estado, prog'râmas de manütenção e de desenvolvimen
to da educação pré-escolar e Ide ensino f'undarsent.a'l , podendo aplicar

'" recursos nos demais ní'leis de' en.sino somente qüando 95~ da população
em idade lescolár estiver atendida no ensino 'l.fundametal.

oentre os grandes debates, na Constituinte, es.tá a

questão da excessiva centralizaçãofi~ecis~ico-ad..inistrat!

vas e de recursos, na União./ /'/ r / .



Essa questão envolve, necessariamete, outras, tais
como: desconcentração de decisões ou descentralização administrativa

desestatização, planejamento e orçamento participativos, regionaliz~

ção, municipalização, tributação, vinculação ou não de receitas tri
butárias e assim por diante. Ou seja, uma série de temas Que correI-ª.
cionados sintetizarão a exata compreensão que se deva ter de um dos

suportes maiores de nossa organização política: O FEOERALISMO.
A vocação centralizadora de nosso País tem raízes

profundas, as quais não cabe aqui analisar. Mas não podemos deixar

de observar Que a própria dimensão deste País-Continente e suas pec!:!.,

liaridades .regionais sempre foram forças centrífugas, Que de há mui
to induzem à descentralização. Nossa história, em decorrência dessa
peculiar dialática, desenvolveu-se entre duas tendências: centraliz!!,
ção versus descentralização.

Os que defendem o centralismo, argumentam que esse
seria o processo que garantiria unidade de decisões político-admini.§.

trativas, numa realidade nacional extremamente diversificada. Se não

fosse assim, caminhariamos ou para- o cães administrativo ou para o

divisionismo. Nesse sentido, o centralismo colonial teria sido o

grande responsável pela integração cultural e territorial que hoje
definem esta Nação. Por outro lado, seria o centralismo politico-ec,2.

nômico-administrativo o meio ideal para se garantir a melhor distri
buição de renda inter e intra-regiões.

Embora sejam argumentos de indiscutível validade,a
questão é pol@mica. Isso se evidencia quando equacionamos alguns re
sUlt"ados e experiências decorrentes.pté ce~lismo passad e recent;

8S decisões governamentais e as p,EÍítig.a'§ públicas erde zapreaerrta
tividade, além de enredarem em generalidades, pela ausência de cont.!

to direto com as realidades locais; mais tarde ou mais cedo, acabará

prevalecendo os interesses dos estados ou regiões mais fortes, quer

pela força de sua capacidade arrecadadora de tributos, quer pela fOL

ça de representatividade de seus colégios eleitorais.
Serão muitos os exemplos que ilustrarão as mazelas

do centralismo e as consequências nefastas decorrentes do cerceamen

to do federalismo e do estrangulamento dos municípios pelo Poder Ce!!

traI. Refira-se, tão somente, o que ocorre com a educação de 19 graJ,

em nosso país - sobretudo aquela oferecida pelas precárias :redes mu

nicipais de ensino.
A lei 5.692/71 - que fixa diretrizes e bases para

o ensino de 19 e 22 graus - foi elaborada em Brasília e aprovada pe

lo Congresso, consagrando o princípio da centralização de decisões e

descentralização da execução. Dobrou o tempo de duração da escola b!
sica - de 4 para 8 anos - exigiu professores formados em nível supe

"riar para as ültimas séries do 19 grau, introduziu conceitos e práti
cas sorí.at Iceqas e caras. Definiu, enfim, um projeto pedagógico ide!!.
lizado e transferiu aos estados e municípios a responsabilidade de

sua execução, sem prover os recursos necessários para esse fim. Pe

lo contrário: nos anos 70, tornaram-se, municípios e estados, grad.!

tivamente mais pobres e até indigentes!
" 25 anos depois, é trágica a reallidade COm que nos

deparamos, no que diz respeito à educação fundamental, no Brasil: 3~

,milhões de anal fabetos; 7 milhões de crianças fora da escola" na fai
cxa etária de escolaridade obriga~ria;rsãa e ~cia que che
gam a 50" dos alunos - e , de cC}dá 109'ma~ricu~os na~!!, apenas 13
çoncluem a B! série! A média de escoãarí.zação dos brasileiros é de

apenas :3 anos.

Competindo legalmente aos estados e municípios o ens!
no rundamerrtat , consagrou-se, na prática, orientação segundo a qual

os sistemas estaduais atenderão às áreas urbanas, enquanto que as

redes municipais de ensino vaItar-se-ão para as zonas rurais. Se as

escolas estaduais, como regra geral, oferecem ensino de B séries,mi
nistrado por prOfes;s~res qualificados em prédios adequados, as muni

clpais são predom.i~antemente escolas~ de uma única sara- de aula, co;

" classes multiseriadas e professora leiga. Nessa escola municipal,tEs
provida por vezes- d~e ~arteiras e 'mat~ri~i,s mínimos, estudam 31% da;
cxianças brasileiras matriculadas no 1Q grau. Os resultados são ób

vios: no Nordeste":' onde a rede municipal atenua à metade dos estu

dantes - somente uma (uma s6 e única criança) entre 100 matricula
das, consegue concluir as 6 séries do 12 grau! As portas do século
XXI, municipios há que detêm o recorde de 88:10 da sua populaçllo a

nalfabeta. E as escolas lIIunicipais continuam a atender ,
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da maneira que lhes é possível r os segmentos mais marginalizados da

sociedade - enquanto cresce o fosso entre o Brasil desenvolvido, ri

co e próspero, e o Brasil dos pobres.

A educação é dada principalmente na escola, instância

mediadora entre o lar e a sociedade. E será a escola de 1º grau c0,D.
sagrada como obrigatória e compulsória, no projeto constitucional ,
que ora elaboramos - que irá possibililitar à totalidade das crian

ças e pré-adolescentes, dos 7 aos 14 anos de idade, adquirir conhe

cimentos e habilidades e assimilar va;ores# os~tem a inse-

rir-se plenamente na sociedade con~por..ã1l'ea. / /

A consagração da tese da obrigatoriedade do ensino do
19 grau, no texto constitucional, ainda Que necessária não é sufi _
ciente, todavia, para que a mesma se revele eficiente e eficaz. Pa

ra que tal ocorra, faz-se mister prover e prever recursos que viabi

lizem a escolarização universal naquela faixa etária, bem como o e!!,

sino de bom nível, na escola fLlldarnental. Diante da realidade punge!:!.
te e vergonhosa das nossas escolas - e do atendimento precário dis

pensado às crianças brasileiras, sobretudo às mais carentes - não
haverá outro caminho , senão a clara definição, no texto constitu _

cional, de recursos destinados à educação fundamental.E que esses

recursos tenham como destinação maior os municípios, as redes muni
cipais de educação e suas escolas, para que estas sejam difnifica _
das e resgatadas da pobreza e da mediocridade.

Consagrando princípio de constituições brasileiras a!!,
teriores e de outros Países, o Projeto de Constituição preceitua s.Q.

bre o ensino fundamental obrigatório e gratuito (cuja garantia é d!:.

ver do Estado). Ora, não há obrigatoriedade e muito menos gratuida

..Q!:. possível sem a previsão e provisão de recursos para manter e de
senvolver o ensino/.

Mas/não é apenas do ponto de vista técnico que nossa
tese é defensávei; o é também sob o ponto de vista substantivo.

publicações internacionais têm divulgado dados e Iareen
tes que justifi/am priorizar a vinculação constitucional de recur :

50S para a edupação de 1º grau; selgndo a UNESCO, em 1979 o Brasil
ocupava o 749: lugar no percentual do PIB em dispêndios públicos COI!

a educação. E mais: de acordo com a #m~~e,~, somente
o Brasil e mais cinco pequenos pai;r{s d0'"méripa centrp e do Caribe
não terão universalizado o ensino fundamental, no Novo Mundo.

Especialistas insistem, por outro lado, que o probl!:,

ma do anal fabetismo não é técnico, nem de recursos humanos para en

frentá-Io, nem de espaço físico para abrigar classes. E ele, funda

mentalmente, problema político, pelas suas implicações mais amplas,

no sentido' de tpe o acesso ao símbolo gráfico resulta em processo li

bertador do espírito humano.
Enquanto titubeamos, a Comissão Nacional de Educação

Pré-Colegial em Matemática, Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos,

em 1984, apresentou ao povo americano e ao Comitê Nacional de Ciên

cia, impressionante relatório, o qual reconhece explicitamente: -"A

Nação que dramática e corajosamente conduziu o mundo para a idade da

tecnologia está falhando em dotar suas pr6prias crianças com os in.§.

trumentos exigidos pelo século XXI". Como resposta a essa constat,!

ção, o relatório propõe um plano de ação para melhorar o ensino, de
maneira que as escolas americanas venham a ter o melhor desempenho

do mundo '1- em 1995. Com esse objetivo assinala que, para o século

XXI, os conhecimentos básicos não estarão restr.:(tos à leitura, à e~

cri ta e à aritmética, mas incluirão também comurlicação e iniciação

científica e tecnológica.

Enquanto é essa a preocupação nos Estados Unidos. é

melancólico constatar que, no Brasil, em 1990, haverá 36 milhões de
pequenos brasileiros, entre 7 e 14 anos de idade. Como serão eles !
tendidos? As esco_las de 1º grau deverão crescer à razão de 2 milhõ

es de ,novas matrículas ano. E isso sem levar em consideração os 7

milhõe~~de crianças atualroonte não~~ladas~nalf~Jbetosma,!
ores de 15 ancs ,

Tão gigantesco desafio há que mobilizar esforços e r.!:,
cursoa, ~ c~l}trando-se sua açãp~ sobretudo nos municípios - até porque

o poder, local é mais pr6ximo, mais sensível e mais atento aos apelos

da popukação , Para que seja possível levar a bom termo essa gigante2.
ca missão" contudo, deverão os munâc Ipãos dispor de poder de deci

são e de recursos, sem os quais nada poderão fazer.
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apr.aceçâo das sanções pena a.s , não se je acobertada por Cr1.m1nO

50S; valendo-se da pr-er-r-cçe t.a.va da .i.nvao.LebaLa dede do doma c f-.
11.0.

se isso não ocorrer, se, os municípios não contarem

com esse poder e r ecursos , o preceito da escolaridade obrigatroria,
a educação fundamental, entre nós, continuará tema de discursos e
de dissertações acadêmicas, letra morta na nova Carta Magna. E se
isso ocor r er , permanecerá igualmente inatingível e irrealizável o 1:.
deal da sociedade democrática e justa que se pretende alcançar, ut.Q.

pia para cuja concretização terá faltado a matéria prima indispens~

vel: o cidadão consciente e participante.

·c~"'~:s~

êqo6E;.~m~e-:::s.J-_~~~~,A~~~~~:::'::=::-J

I
I
I

,I

l

De outra parte a Le a ad j e t ave

na com rl.gor a forma das buscas e apreensões,

caôeôãos de everrt.ue a s abusos.

penal dasc a pã a-.

preservando

EMENDA 2P015~ª~----,-1,,-- --;
cço~:tJ.tiu arrte MELLO REIS

fJPlenárJ.o

r,r------------- nnCiIJ</S· ~':AÇA~-- ___,

EMENDA ADITIVA

D1.SpOS1t1VO Emendado: Seção I, Art. 55

r.r------------- lEXTC'/""S·'F':A~AC- ___,

EMENDA ADITIVA

DisposJ.tJ..vo Emendado: Art:.. 206

Inclua-se como seção 1; passando a atual para Seção 11 e dando-se n.Q

vo número às ôemaa.e , à1SpOS1.t1Vd (art. 55) com a aeçuarrt e redação:

Inclua-se como § 3~ do art. 206 daspos i.t.avo com a aequ a.rrt.e redação:

"Art. 206

§ 32 - É vedada a t e'oracaçâo , man a pu'Laçâo e depos a t c

de de j e t o s de me t e r ae I r-ada.a t avo a õ a.at.ânc ae e Lnfe r a.oz-e s a c a nquerrt.e

qua i ôme c ros en- La nha reta de perímetros urbanos, exceto nos ce sce

p r-ev a s t o s em Le a c "

"Art. 55. As e reacôes para as Casas Leqa s Le t.ava s bra

s a.Le a r a s obedecerão à forma dae t r a t e L maatie , sendo que metade dos paI
- 1 - Ilamentares serao e eat.oe pe:o s~stema maJQr1.tar1.~ e metade pel~ 51.5-1

tema propoxcaona i , cabendo a 1e1 de f a.na r os c r a t ez-a.o s de r a.xeçéo dos

d a s t r â t o s e Le a t.oz-e a s , li I
I

Em ccnsequênc i.a , deverá ser adotada a redação que se seque para o 2.!.

t~go 56:

"Art. 56. A Câmara dos Deputados compõe-se de repre

sentantes do povo, e â ec.t.oa em caàa Estado e Terr1.tór1o €' no üa s t r a t;c

Federal, através do s a s t.ema preva s t o no caput do art. 55 desta cone

t a t uaçéo ;"

JUSTIFICATIVA

A presente emenda, se aprovada, ens e jeré às Casas Le

qa s La t.a.ve s b're s a Le a.z-ee contar com representantes de todas as reqaôes,

segundo o seu âmba t.o , tornando efet-iva a v.i.ncutaçâo do representante

a sua base e Le a t or-e ã , no que ô a z r'eape a t c ao d a s t r a.t.e L, Ter~am,1gua1

mente, a Já exn s-t errte representação propoxcaoneã , cu j e er acéc i e de ª
tuação/vancuteçêo se completa com a pr í.mea.t-a parte da proposta.

TU~CiI.VST'FICAÇÃC-------------___,

Dê-se ao art. 6!!, parágrafo 11 a aequ a.nt;e redação:

JUSTIFICATIVA

Ne jus t a t a f a ce t a v a da pre sente propos t a , perma t amo-ncs

relembrar a ca:o recente ccorr aõc em GO,1.ânla-GO, quendc urr ac aderrt e I
cor='lder'3~a de p~queno porte pelo: t écn i cos , levando-se em co~ta que I

, a h~""" '0 "hO-H; f o a •• "'0" as " em e e , ""_0' anume r a s I
: v Lt ama s , algumas f e t.a a s ,

l /' )

r.r-------- P~(~ARC/ccloltSslo/sUDCOlolt's.i.C-----

EMENDA 2P015~~-9tJ Conatrturrrte MELLO REIS

,"~'H""!l
I
!
l

EMENDA SUPRESSIVA

Do ,Dto das Disposições Constitucionais Gerais e

as, suprima-se:

Art. 50 - A União, os Estados, o Distrito federal

e os Municípios promoverão a compatibilização de seus quadros de

pessoal às necessidades do serviço público, cumprindo-lhes, no.

prazo de dezoito meses, a partir da data da promulgação da Const!

tuf ção , remanejar cargos e lotações dos respectivos servidores.

r----""""'''''''''--
1
I

JUSTIFICATIVA

o ob jo t a vo da emende. cv a t.a r que a mee.e r i e r r-

dade dos de La t.cs , comprovada pelos r.ns t r umen t os para a prátl-

ce e produto dos mesmos , prova e s s enc a.a l que POS$~b11~ta

"A r ss rôêncae e o dcrru.cLl.ao são anvaof évea s ,

salvo nos casos de determ1nação j ud a c a a L, busca e apreensão

de 1nstrumentos e produtos de c r ame , flagrante deLa t.c -iu para

prestar socorro".
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r.;------------- ~EJ,."'JUS,.'~ICAÇ.. t" -r-t

PLE~U'O/COW1~5AO/slJbCO,.I'SÃO _

PLENARIO

EMENDA 2P016º~-1
I:J CONSTITUINTE WALDYR PUGLIESI .-----------J L'~~~~~

l":J ~ rrn;;;PJ

Parágrafo llFlíco. Os servidores atingidos pelo rem.,ê.

nejamento de que trata este artigo, desde que contem dez anos de
serviço público e o requeiram até vinte meses após a data da pno
.mu1gação da Constituição, poderão, a juizo da União, do Estado

do 'Distrito Federal ou do Município, ser aposentados com vencime!!.

tos proporcionais ao tempo de serviço prestado.

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao "caput" do Art 167 do Projeto de ücr.s t i t ua ção 11 Ali,
seguinte redação.

F
i

A permanência desse dispositivo na futura Constl. '

tuição significará a volta da ditadura e do arbítrio no sentido 1

mais amplo e profundo do que representam.

Como poderemos nós que nos inti tulamos de democra
tas, entregar a mercê da vontade e do arbítrio dos poderes Execu

tivos, todos os servidores públicos dessa Nação?
Como poderemos admitir que se autorize o remaneja

mento de cargos e lotações de funcionarias eslaveis, concursadas

para a desempenho de funções em lugares previamente determinados?

Isto por certo será o maior desrespeito ao servi'

dor público e muito mais do que a êle, o maior desrespeito a

democrac r a , razão pela qual, confio que seja retirado do texto

constitucional este absurdo e ediondo ar t i qo .

Art 167 - As Forças Armadas, cons t i tufdas pela Marinha, pelo E

xército e pela Aer onéutaca , são ans t atu.i ções nacã ona i c parmanen.;

tes e regulares, organizadas com base na hd erarqua a e na diser

plina, sob a autcrroace suprema do Pr es i dent e da República, e de~

t i nan-se à defesa da Pátria,e à garantia dos poderes cons t i t uc i o
nais.

JUSTIFICATIVA

Propomos a alteração do ar t i ço 167 do Projeto de const i turção , de

forma a exp l ac i t ar a função das Forças Armadas que ces t i.nam-ae
defesa da Pé t r aa e salvaguarda dos Poderes const í tuc í cnai s

Entendemos que não devemos estender sua ação para a manutenção da
Lea e da ordem, que ser i a atr ibuí ção dos governantes, com suas pc
lícias CiV1S e m Li t er-e s , bem como ccmpet ênc i a do Poder Judiciár~~.

A i nterveção das Forças Armadas na manutenção da Le i e da ordem ,

a pedido de um dos uoderes cons t i tucionais, representa I em nosso
entender, uma interferência descabida e lndevlda de um poder sobre

outro, a exemplo que ocorreu em 31 de março de 1 964.

EMENDA 2PO16Q?-2tJ CONSTITUINTE ARTENIR WERNER'~~-------------'

PLlN.\1I1o/cowISSÃo/SUJcowlSSÃo- ----,
r

r;-r TlITO/JUSTlr'clçÃe -,

JUSTIFICATIVA

,..,...- ~EXTO/JUSTl~lc.çÃc-- _

Inclua-se no Art. 16, do Projeto de const i tu íção liA", o seçumte
üi spos I ti vo

Art. 16. - ....•..•.•.......•.....................•....

Aos Prefeitos, 'Governadores de Estado e do Distrito Federal e ao

Pr es i derrt e da República, será permi t í da uma reeleição, na forma

da lei.

Pl.lNARle/C~,.ISSÃo/sU8CO,.I'sio _

PLENARIO

r ee Ler ção ,é democrática.Os adrm na s t r adc r e s honestos e compe t ep

tes terão a oportunidade de serem reeleitos, de serem Julgados

pelos e l e i t cres .

O povo será o supremo Juiz concedendo ou não novo mandato aos a.d
nu n i s t r ador e s

A e xt ens ão- da re el e i ção aos detentores de cargos executivos é um
ato de j us.t i ç a
Em todas as democracias do mundo,natural é a r ee l e r ção de ocupa~

tes de cargos execut ivos ,

E o que pretendemos Implantar no país.

EMENDA ?J~Pl§Q~-9t: .CONSTITUINTE WALDYR PUGLIES-I=----------~) U~'~;"~

t; .~ rrn;';,/ ~8)

JUSTlF1C-\TII -\

Os Mi.n r s t r-os do T'r abuna I de Contas da lrn i âo , no seu papel

de Julgadores das cantas púb l i cas , prec i s am ter sua au t cnonu a

s a Lar aa I assegurada para ter a t r-anqu t Lr dade nece s s à'r aa ao j uI
g ame'nt o da apf ac ac âc de recursos pfibLacos-,

Ao Art. 44, paragrafos 60 e 7°_

Par. 6° - A. Le a fixará.a relação de valo;es entre a maao r

e a menor remuneração da adnu m s t r-açâo piib I aca , d ar et a ou in
d.i re t a , observados, como j mn r e s mâx ano s e no âmb at o dos re~

pec t avos poderes, os valores pe rceb i do s como rernunerar;ão, em

e spéc i e , a qualquer título, por membros do Ccngr e s s o 'vac aona l ,

~hnlstros do Supremo Tribunal Federal, Nanr s t ro s de Es t ado e

MIn1.stros do Trl.bunal de Contas da UnIão e seus correspondentes

nos Estados e Mumc Ip r os ,

EMEND~ ADITIVA

Par 79 - Os Min í s t ro s de Estado e os Min r s t r os dos T'r abu-,

ne r s Supe r i or-es , terão os mesmos t enc i merrtos e vant agen s , f r.xa-,

dos por Resolução do Congresso xac aona L, f acando e s t abe l e c ado

• mesmo cr i r ér-zc para os seus correspondent e s nos E~tados.

r·
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JUSTIFICACÃO

r.T" TEUO/J~STlF'CAÇÃO _,

Que só cabe quanto ao foro - DO:'S os aforamentos são r-eage-t àvads ,
êrrtora ao cabo de dez an r- s depois de con s t dt ud dos

. \ Ir-os r-ei t e r-ar-, per 1.S50, emenda no ser t a do de sue se je da
oe r-ove r-edeqac ao ar-t , 3"', ae rrodo a' se -tor-r.ar- :~ct.!.vel a ext Lr
çªc e r-e so l t.ç âc cas enfa-ceus es mediante apl:.caçãc prática e at.to':"
mat a ce de cnst rtu to do resgate, pr-eva s'to no art. 692 do CC!:, de
clarar desde logo cons oLa.dado o domínio út~l e da.r-etc dos 1.móveis
enj-r-e.aaco s na propr~edade pLene dos foreiros, d i.epenee'r os fcrei
r-os de qualquer iniciatl.va ou pr-oce da.merrto , adruirri s't na'ta vo ou ju
d i c i a I para Logz-er-en obter o resgate, ber- como de qualquer ônus,
despesa ou pa garre rrt o para tornarem efetiva c. consolidação da nr'o-
1'1 Ladede cr-es set var- ao senhor-ao da.r-et o o direito de pr-ovar-, • se
quas e r-, pelas vias que couber, que não ocorreu o resgate Lrrt e-o-
gr-e L, nos vinte anos de va.gêncí e do a foz-amer-to (prazo mêxano pa
ra pr'es cro.çâo ord1nár1a das ações pessoais, estabelecido na Leg.l s
lação atual. -

cr=""""Q• PMDE

2P016Q2,-,-7'--- ----,

PLENARIO

Con s t a'tua.rrt e ANNA MARIA RATTES

Art. 37 - Fd cam resgatadas todas as enfa-te uaes não reguladas por

le::.. e spec r.e.I e, em con s equánca.e, r-e so Lva.do s todos os af'or-anerrtos

de bervs par-t acuLane s , desde que não per-tençam a entidades cor

fins ass ãstênc í.ea s , religiosos, f!.lantrõpl.cos ou comuru.t-âr-ao s ,

contratados arrtez-Lor-merrte a esta Ccnet a-tuaçêo , consolidando-se c

dort::nl.o ii't a.L e direto dos irnóvel.s enpr-azaõos na propriedade plena

dos for-earos , lndependentemente de remissão ou foro OL. pensãc

anual, laudêr-~o pela transferência ou qualquer resgate pela aqu z.-'

s açêc-, ce s de que a ccrrtra t açâo do er-p r az.enerrto originário date de

T"a~$ ce 2r (v::.n~e) aros.

Dê-se ao Art. 37 nas Disposições Trans~tória, do Projeto de Const:.

tuição "A", a s eguarrte redação, excLur.ndo os seus parágrafos.

r:;-----.","""""'-m- PLfr;A~O/CCl"'I$SÃO/sUBCOIUsdo--_-- ,

EMENDA
f:J

JUSTIFICAT VA

r;-r TnTO/JUs~.FlcAÇ.io ..

P~EN.1l10/ÇC..IlS~.io/S.:BCllIl15SÃO ___,

Art. 237 

I

11

UI

IV

V

VI - após t r i nt a anos de trabalho, assegurada a redução de

CInco anos na h i pó t ese de dupla jornada, quando uma delas for exe.E.

c i da nos serviços domés t a.cos e f'amí Li ares de forma não remunerada.

Acrescente-se ao Art 237 do Pr nj e t o de üons t i tuação "A", o segUI.!:!.
te InCISO:

Art 121-

§ 19 
§ 29

o cr i t ér i o que j us t i t'a ca a redução do tempo de se rv i ço para

flt"\S de aposentado I la deve estar va ncu Ladc , ao exercíclo de uma d~

pIa Jornada de trabalho? por razões óbvias de desgate fís~co

Há de se assegurar tal dIreIto aos que efetIvamente exerçam

trabalhos doméstICOS e famIlIares de forma não remunerada, sem ne

cessariamente restringIr essa SItuação à condIção fem1nIna.

Dê-se ao ítem I do Art. 121 do ProJeto de Constl tUIção 1IAu, a seguin

te redação·

t? PLENÁRIO

r.T------P-L-E-N""';Á~~~..Rafç(lIlISSÃ(lfSUBCllIl15SÃO------------,

EMENDA 2P016Q7-3f: Constituinte ANNA MARIA RATT-E-"S~----------'

= 'I"UTO/"uSTIFrCACÃO ---,

EMENDA
f:J

P prlr',e:!..'!.."õ, que declara resgatadas toâas as e;f::.teuses nãc
regu:a.C~s pcr le: es?ecJ.al e, err, consequênc~a, resçl;::dcs toács
cs a:cral'""ler"tcs ae bens nartlculares, SeJTl. fins 2.sSiste!lc:a~s, reI:
17:'0$(.'5, f~lar.trôt:"cos oú cC.I"'Unl.tál":"'OS cons"t:'"tuiG.os a-r:ter:.orme:r.te
a _Const:.tu~ç~c, com o que f:'carãc exclu:..dos da eyt:"rçã-c e reso:'u
çac Os ter~-eI"05 de ma~inha e acresc1dos.

1- c;egunca, que estabe:'ece, desda logo, a ~1"'ledJ.ata consoli
dação de dor inJ.o útJ.l e direto do J..JIIóvel emprazado na propr:l.edade
plena ÔO fOre1T'O, corr o que esi:a consolidação se fará de nane ira '
autOJ'iátlca e, só excepcionalmente, ex~girá que o enflteuta deffian
de o seu reconhecimento judlC1.al.

E a terce~ra, que isenta o enfiteuta de qua.lquer pagamento
ao senhcrJ.o dJ.reto para obter a resolução dos aforaJI'entos e a con
solidação dos dOJTl.ín10s, s~ja pela rern1.ssão ~o foro ou pensão
anual, seJa mediante laudenl.o pela transferencla fors;ac.a., seJa
a1.nda através de resgate pela aqu~sição do bem enf1teutico, presu
m:..ndo-se q,ue, decorridos ma~s de v~nte anos, desde a data da Cor:s
t1.tuição do emprazamento prlmitlvo, já esteja ele, o senhor~o dl':"
reto, l'lais do que pago e satisfe~to pelo auferimento, durante tan
tos anos consecutivos, dos rend1Mentos e prove1.tos que o contratõ
lhe pI"oporc1.onou.

De resto, não terJ.a sentido Bem cabimenTO que, exTJ.nta a
enfiteuse e resolvido os aforamentos, os fore~ros t~vessem que r~

nu,r o bem emprazado, l'lediante a aqu~s~ção do dOT"ínio direto, na
conform~daãe ~o que dispuserem os ~esEect.!.vos contratos, porqw:,
a W"la, tornarl.a a faculdade de rernlssao, prevlsta no texto, ma~s

utôrica do que real, e~s que exigirla a prêvla avalJ.ação do domí
nio d:"reto e o preço assim apurado ~nviabilJ.zarJ.a por completo a
aqu1s:'cão, dado o elevado valor dos inlêveis s~tuados nas áreas UI"
banas é, a duas, porque vinculando a reMissão e, po~s, a aquisi':"
ção, ao que dispuserem os respectivos contratos, não rara Vezes
ocorrerá que O contrato dlsponha em temos tais que não enseje a
extincã(' da enfiteuse nem a rem:!..ssâo para o efelta de aqulsl.ção I

do doi.l!r:~o d~reto.

Peca 2.J.nda o textc por ser mera reprccuçâc., nada fiàe-
digna, das dJ.spos::i.ções cor.tidas nos artigos 13-78 a 694 do. v~gente.

Código C~v1.1 Brasilel.ro, com o agravante de falar em rern1.ss~o

A ~lação que se extre i da pura e s i.mpâe s Leu,tura do 't extio I

do Pr'o j e'tc é de que, ex'ta.n't o o ans-t ã t u't c da enfiteuse por força
da declareção cons-ta -ruoaonaj , o torexro poderá, se qua sez-, z-emzr- ,
desde logo, o imóvel aprazado, adqud ru.ndc o domínio direto, nos
ternos do que disponha o contrato de aforamento fJ.rrnado com o se
nhor-ao ,

Mas o prôpr-ro Pro j et;o se Lncumbe de de axar- patente esta
irnposs~bil~dade, já que, ao ouader- dos direitos an di.va ôue Ls , nc
Capi'tulo 1 de Títula 11, consagra o t radxcdone.I pr-ancIpao da irre
troat1.v1dade da lei nova, assegurando e gar-errt andc que a mesrnã
não pr-e j uô i.cer-â o direito adquar-Ldo , o ato j urdô â.oo perfeito e a
ccaaa Julgada. Tanto Ma1.S quanto se vez-Lfi.ce que, e ande segundo
o parâO"'a:o 39 do artigo 6° do Pr-cqe'to de Cons t ã.tuaçâc lIA", 11 a
le:. nãc Doderá exc Lun r' da apr-ec Laçac de Poder Judiciár:'c quaLquer-
Le s âc cu" ameaça a da r-ea te" . ~ -

I:'a::: a err enda ora pr-oposte , no serrt a do de que c t ec-to en r-e
ferênClc. se:a ãesdob!"'adc, eJ"bo:ra nur:.a única recaçãc, eJT três par':'
tes d~st~ntas.

r.: -tcx-to de Ar:"":.. 2-, nas D':'spos~ções ':"I"ansitór~as, de PrcJE.
te de C,:>;, s-t 1 tt::..~ãc 'IA", d Lzendo cue "f t.ce ez t arrtc o ans-c í -tt,te d~

enfa t e u se er- z.rrc ve a s ur-Sanc sv , cá a errtender cue tal Ln s t a t t.to SE

'rá bar-t.ac ce le8:ls:e.câo brasc.Le zre , nâc podendo rae ã s , de ent.âc e.r
cr..ante, ser a:;ustado- e cor.t r-atado , por Cj,ueJTI quer que seja.

Er- seguada , f ecuL'ta "aos foreiros a r-encs sâo dos ãmôve i s 1

exa s'terrte s , r-edderrrte aquc.s i.çéio do domfnao da.r-eto , na conf'or'm Ldade
de que da s pus er-em os respectivos corrt r-a't o s'",

A':Jesar de estaren corrt.a.das nun mesno da.s pos Lti.vo , gerandc
a equavocada dmor-es sâc de que 1..1J'1a ae j e continuidade, oonsequéncaa
ou corrp::'ernento da outra, essas duas di s po s açôas , bem ao contrá
rio do que possa parecer, não guar-dart , nem mantém entre s f , qual
quer- nexo de cauaaLa dade , de vez que nenhuma relação de causa e
efeJ.tQ ex a s t e entre a ex't xnçjio do a.ns t Ltuto e a remissão do s imó
vea.e ,



I - no âmba t o federal, aos P'r e s i den t e do Supremo tr ibunar Fed~

r a I e dos r r ibvna i s Supe r i or es

rI -

JUSTIF"ICATIVA

VI S8 a presente cropcs ta ccmpa t rb i La zar o dI spo s i t i vc '

do "capu t " do Art 121. Que assegura au t cnomi a arími n i s t r a t t va e f.

nance i r a às propostas or çament ar i as e Iaocracas pelos r r Ibuna i s , come

estabelecido no § lº Sucede que na encam i nharnent o da proposta orça

ment é r r a , OUVIdos os dema i s r r rbuna i s Interessados os I r Lbuna i s SLJ

oer i ores node r ão mcd i r rcar ou alterar a proposta ur çament é r a a remet~

da pelos r r ibunat s RegIonaIs, r e t i r ando na pr é t i ca , e em consequên-.'

ela, a au t onomi a constante no Ircaput" do Art. 121.
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Dê-se ao arcaço 49 das m.spcs i.çôes 'r.rans acôxa.as do P'ro j e t.o ,

a seçua.nt.e redação:

Artl.go 49 - Os Pa'r t.a dos Po Lf t a coa com representante e Lea t o

na As aernb Lé a.a Nac i.onaL cons t i.t.ur.nt.e , receberão r eç i s t ro do Trl.b.:=

nal super aor- Elel.toral assegurando a plena pe.rs onaLadade Jurrd~

ca, a ridependerrt.e do cumpr ament.o de xequa a i.t.os Leqaa s enceraores •

§ 19 - Serão da mesma f oxna amparados os PartJ.dos Po Lf t.a cc s

que va.ezem a se formar em até 03 (três) meses da promulgação da

conet.i 't.ua.çâo I desde que tenham entre seus fundadores Parlamenta

res Pedezaa a de pelo menos 05 (canco) ün i.dadea da Federação.

§ 29 - O da.apoatio neste ArtJ.go habJ.l~ta o Pa'rca.do PolitJ.cc

a dr spucar- as e Ieaçôes que vz.ez'em a ser z-ea Lz.zadaa no periodo e

va.qor-ar-â até 24 (va.nt;e e quatro) meses da promulgação da nova L!:,

ça.aLaçâo mea.eore t .

EMENDA 2P01608-=-1~=--__----,tJ ccns't i ruãnre ANUA i1ARIA RATTES e=;,,"noo~

PMDB r
PLENÁRIO

PLENAIlIOfcalollssio/suBeOllllssio ---,

Dê-se ao Art. 23, de Pr-o j eto de Const a'tuí.çâo lIA", a segua.rrte r-e
dação ao anc i.so XIX, eda-tendc-cse o ancLs o XXV.

Ar-t , 23 - ••.••••.•••.•.•••..•.•••••••.•..•.••..•••••..••..•••.
XIX .. Ens'ta'tudz- o sa s-teme nacnona I de de senvoLvanerrt o urbano

e r-eg.aone L, incluindo habitação, saneemerrtc bás1.cQ e 'tr-anspor-tes I

urbanos, entre outros; -
XX\-' - ConstJ.1:uir Governo f..1etropol':'1:ano nas regiões met:ropolJ.

t ana s , nos ternos que o Congresso Nacaonaj, de fun.rr-,

JUS::IFICACÃO

ror-------- PLENARIO/CC"llSsiO/SJBCCl,IlSSio

CEwÁRIO

CAPÍTULO IV

DOS OIREITOS POLÍTICOS

o Voto üe s t at u i nt e encontra-se cons i qnado em ucns t i t.uações

de v á r i os países do mundo e representa uma e r e t i vs qarant i a da sob~

r aru a popular. A redação proposta é ampla, estabelecendo apenas

pr i.nc Ip Io e deixando para a 1e1 os mecaru smos reguladores

_ Dada a sua s anguLar-adade e ~Jl'portância na vida do Pads , as
r'e gaoes rie't r'oooLa't anes e ag Lo-ner-açoe s ur-ber-e s devere ser carecter-a
z.ades COMO categorias e s cecEcace s v das macrc-or-eg i Ses . A necess.:.da=
de de C~:l..ar U!'"~ pol!tlca- nec acne I ce de s er vo Lvdmerrto a nteg r adc é
U!'",';;' prer-::"ssa bes aca para un neLho r- a'or-cve a't erier t c da a.nf r-ae s't r-utn,
r-e ur-bene de nossas r-egc ôe s r-e't r-opoLa-tana s . l~ão po denos excüuc.F
de s se bet"te=::c:!o.o, as cidade: nu e co...,:;:.3.;,,\ une r-e-me r-eg í âc Me"tronc
1_ t er e • Pc ce-ise aon:.-:_y a e~.:stência de da f e r-errte s estág:Los 1"ou

[~~m;i~ ;=~:~;~~~m~:m:~~~:~;;~m~:~~~~:;d~:~:m~e;e~e::;
ge aa . !!as, ante a cCJT!::!.e>..::.c.a1E: aor c.r.a s't r-e-tc.ve , socael , ecc-iônc ce
e. ct.L'ture.I das áreas ne't r-otx-L; t anas é nr-ecz.so Dela opcr-tunz.dade I

desta AI>;C, pos s aba.La ter- suá ger-enca e prépr:.a •.

Eoje, nu.d't e s r-eg-a.Ses metropoâ â t anas enfrentam gz-av.fs sa
mos problemas e urgentes demandas sociais que exigem ação integrã
da, VJ.a agilidade de um Poder não só consultivo mas deã.ãber-etavo'"
e executor.

Para garantir a extensão e aplicação do sistema, é que
propomos a adição da expressão "r-egdone'L'' no ítem XIX do Art. 23
e adição do inciso XXV, para possibilitar, no futuro, governos me
tropolitanos, com função intermedJ.aria entre o Poder Municl.pal e
o Poder Estadual.

ARTIGO 16

Parágrafo 11: A Le i estabelecerá a forma pela
ria dos eIe i t.cr es poderá das t i tu r r do cargo aquele

con r i ança co í e t i va no exercício do mandato or iunõo da

!lo

JUSTIFICATIVA

qual a mal~

que dec a i r da:

vato maJorlti

CONSTITUINTE ANTONIO FARIAS

~ PI.ENARlo/ecllllssic/suICCUISsio ____.

EMENDA
t:

PLENARIO

2P016Q~-,-O,--- -,
r.r-------- PI.ElIARIC/CO"lISSÃo/SU~COlIIlssic ____.

r,r-------------H"""'''''''''"---------------,
EMENDA SUBSTITUTIVA

= TE~TO/JIJ!lT'flCACio- _,

EM..E.NDA (moô.Lf a cata va) CAPÍTULO rt DOS DIREITOS SOCIAIS

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GER1\IS E

TRANSITORIAS

scbs t i tua-se o Inciso L, do Artigo 79, do Projeto de Const.!.
t.u i ção , da Comissão de Slstematização, para o saçuant e teor
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"I - contrato de trabalho protegido contra demissão imotiv..§.

da, com nul rdade do ato de da spensa que não se fundar em falta gr,!

ve, no t i vo t écru co ou econômico intransponíveis, Lnf'o r t.úm o da empr~

S8, ressalvados·

a - acordo entre as partes, homologado pelo SIndicatos,

b - contratos a termo não suuar i or e s a 2 (dOIS) ano s , nos
casos de t r ans í t or i eoace dos s e r v i çcs Ou da a t i vIdade da empresa!

c - contratos de expe r Lênc i a , com prazos não superiores ê

90 (noventa) d i a s , atendidas as pecu l i ar i dade s do trabalho a ser

executado I

d - exercício de cargo de conr i ança lmedlata tl

JUSTIFICATIVA

SImples, ÓbVIO, talvez uma solução: nem arbf t r ic total do p~

trão, nem a inviável es t ab i Ladade absoluta. Necessário, talvez, l~

co rporar um mínimo de amblguldade , Inev i t éve I a uma realidade de In

teresses em cenfli ta e esse elemento que incorpora oí al et i cament e o
conflito é a neqorn ação , a acordo

Assumimos a formulação do DIAP - Departamento Interslndical

de Apoio Parlamentar - para a questão da Estabilidade, porque ela

representa o resultado de um longo esforça de discussão e delibel~

ção da movimento SIndical bras í Ie i r o e a ela acrescentamos o i tem r~

ferente ao "acorda entre as partes".

Uma Intensa reflexão co l et i.va com a part i c í.pação do DI

ul i s se s Rledel, Diretor Técnico da DIAP t reafirma a conclusão que

)

ainda não fOI construída formulação mais r i qor os a que a do DIAP para

. a EstabIlIdade do Emprego. O ac r é sc imo do "acordo entre as partes",

como um dos elmentos resalvadores para a resci são do contrato de
l trabalho , se de um lado reconhece ao patrão um mIrtamo de arb í t r i c

I
para operação de suas empresas, pr i nc rpa Iment e as pequenas, po s s ib;

Li t a ao trabalhador pelo menos a posslbi1:l.dade de exercer a p r arnear a
fase da sua eterna luta, que é a r e s as t ênc aa , Admite-se a liberdads

I para despec i r , mas assegura-se ao empregado o mínimo de garantlE
1

em defesa do emprega, bem e ss enc i al da sua ex i s t ênc ra .

HOJe uma das formas mais conhecidas dessa va oIênc í a ps tco Id

gica e cultural é a própaganda subliminar, que se caracteraza , por

exemplo, pela imagem t r ansmí t i da com um número Inrer í.or a 24 quadros
por segundo no caso do cinema.

A propaganda ou a comunicação subliminar é e não é vista
e através dela o mcoo sc í eot.e regl.stra a informação não analisada

consc rent ement e . FáCIl prever as desastrosas consequênc i as disso p~

r a a mente humana. Bem como é a i nda eui t o mai s fácil advinhar as
vantagens que se obtem de um sistema executado dessa forma

Uma Cons t i t.u i ç ão moderna não pode desconhecer este probl!

ma, no sentido, Inclusive, de preservar um ní r e i t o Humano fundame.!2

tal que é o j i vr e arb Lt r i o , a í rbe rdaoe de consc i ênc i a e da capac.!.
«aoe de Julgar e dec i d i r ,

f? PLENAAIO

=-- U;XTO/~...sTlr'O::Açio --,

Acrescente-se ao a.nca so XVI, do art. 79 r do proJeto de Cons

tn.cua câo da Corru.ss âo de s a süematn.aacâo , entre as expressões "gozo

de" e " fér1.as anuaa.s" r a expressão

.. 30 (tr1.nta) da.as ti

\
:PO/h,< Nq&>7

.t.~04e?L/)

JuSTIFICATIVA

Deve :f1.car expresso na norma ccriatianuca.oneL que o gozo de

fér1.as deve ser de 30 (trl.ntal da aa , para que a Leqa.s Laçâo or-da.nâ

xa e não mutia.Le o da.rea to p.re t.enda.do pez-rm t a.ndo a transformação do

gozo em pecúma

I1lENÁRIO
= TEXTO/JL5Tlrll:.lç iO -,

CAPíTULO V - DA COMUNICAÇÃO

~ TtxTO/J1JstlrIC.lçÃO ~'-_--,

ARTIGO 256

PARÁGRAFO 1º
ITEM In - de qualquer forma de conuru.cação subllmlnar co~

preendida como tal aquela Informaçâo cujo transmissão esteja abarxo
dos padrões normais de percepção consc i ent a do espectador, tele-o!:!.

vinte ou leitor.

EMENDA
t: CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS

PLENÁRIO

Um dos p i or es crimes engendrados pe l a modernidade é repr~

sentado pela po s s í b i Lí dade de penetrar a mente humana por formas

através das quais a pessoa registra a inrormação em camadas inferl~

res da conscíência mas não garante à pessoa-alvo do processo comun],

cativo o inalienável dIreito de perceber, avaliar e julgar a infortl'.~..

ção recebida.

JUSTIFICATIVA

A mcoer m oane nãc é apenas c r-ovo pos i t rvo ,

pr oqr e s s r s t a • E também a sofi st i caç ão da capac i dace

homem.

eOl flc81"1te

destrutiva
e I

do

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: §50, DO ART .Ji4

Suprima-se o §52, do Art.44 do Projeto de Constituição(A).

zação.

JUSTIFICAÇÃO

Não se trata; evidentemente, de watérla constitucio

na L, Por outro lado, admitindo-se que a atual estrutura de 'cargos e

salários da administração púb Laca de uma mane Lr a geral contém gra
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ves e conhecidas distorções J cogi tando-se mesmo de sua ampla revi -I
são nos três níveis de Poder, o dã spos i t rvo aludido constituirá ob~

tácu}o intranspo~ível "neste sentida, consagrando as amper t eLçõe s e

injustiças ora existentes.

Ademais, o objetivo que se quer alcançar com O §5º r

do Art.44, poderia ser preservado em legislação ordinária.

o ar,t. 184-:l.tem 11 i.n s t r t u a o ICMS que i n c í d e , entre outros. nas

vendas de c ombu s t Eve a s Lf qua dc s e gasosos, de comp e r en c a a estadual.

Já o art. 185-~tem 111 Ln s t i t u i. o IVV sobre essas mesmas vendas, de

comp e cen c a e mun Lc a p a L, Ora, a boa t ecn a c a leg~s1at~vo-tr~butâr:l.a

recomenda que, em casos como este. onde Estados e num c Ip i o s de ve n

p e r t i c r p a r da arrecadação r e La t r v a ao mesmo fato gerador, seja f e r t a

a cobrança de um iin i cc amp o s t o com a Lf qu a t a ma a o r , procedendo-se

então ã partilha da r e c e a t a entre as duas esferas de governo.

Dessa forma, propomos a supressão do IVV nesta emenda. Em

outra emenda, propomos a partilha do produto do ICMS que a nc a de

fase v a r e j ds t a de ven d a s daqueles comb u s t Eve a s em a g u a a s partes

• 50% para os Estados e 50% para os Mun~cip1.os.

con s t Lcu anc e OSMUNDO REBOUÇAS

r=r-------- PI.IIlÃ1I10/CClIllIS.lo/luacOlllldo ,

PLENÃRIO
~""

.......,~
No r r c j e e c de ccne e í t u i ç àc (A)

2P016t2~·4~ ~

I!J
EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA
[!1

r:-r I'Ll!II ...1I10/COlllIS.Ão/.U.COlllIUÃCI---- ~

~ EMENDA SUBSTITUTIVA/ADITIVA u:XTO/JUSmIC&çÃo -,

No Projeto de Constituição (A),

·0 art. lB7-~tem IV passa a ter a s e g u a n t e redação:

IV-v~nte e c r.nc c por cento do produto da arrecadação do

amp o s t o do Estado sobre operações r e La t i.v as ã c a r cu-'

t açjic de me r c ado r a a s e sobre prestação de s e r v a ç o s de

." t r aa s p o r t a a.n t é r e s t a du a I e Ln t e rmu na c i.p a I e de co mun a

cação, exceto o produto desse amp c s t c a n c i de n t e nas

operações de vendas a v a r e j o de ccmbu s t Lve a s Lf q u a do s

e gasosos.

PLENÁRIO

art. 187 o s e g u i.n t e a t em-

v <c i.n quen t a por cento do produto da arrecadação do l.m

_ posto de que trata o a r t; 184-1tem 11, 'r e La r i.v o

vendas a v a r e j o de ccmbu s r Lve a s t Lqu r dc s e gasosos

JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se

187-. .aH

dação:

Jl'5IIFICAÇÃO

aos v r n t e e c i.n cc ,

III-volutar1.amente:

a) após t r a n t a e c i.n cc anos de s e r v a ço , se do sexo

ma s cu La no , ou t r a n c e , se do Eeman Lnc , facul t a do

aquele requerer, nos termos da t e i , ap o s en t a d c r r e

p r op o r c r one I aos r r a n r a enc s de trabalho e a esta,

o art. 46-item III-al!nea E. para a ter a s e g u i.n t e

Art. 46. O servidor será aposentado:

1- .••

Il- ••.

Por uma questão de i.s o nom a a , o s e r v a dc r p iib La c c deve ter

o mesmo d I r e r t;c de, vo Lnn t a r a ame n t e , requerer a ep c s en t a do r r a pro

porcional após 30 anos (25 p/mulher) de e xe r c Lc a o , da r e a t c esse con

cedido aos trabalhadores que não são s e r v a dc r e e p iib La co s (art .237-

a t em 1: do Projeto de cons e i tu í çáo ) , Trata-se, também, de um meio de

ddm i.nud r a despesa p iib La c a com pessoal.

13 de Janeiro de 1988.

Esta mudança e ne c e s s á r i a para da s t r a bu a r o produto

do ICMS ln~~dente sobre comb us r Lve r s líquidos e gasosos de forma

mais favorável (507./50%) aos Mun~ciploS do que o restante do ICMS

(75%/25%). Isso eV:l.ta a ex~stinc~a paralela ao ICMS do lmposto sob r

vendas a v a r e j o de ccmb u s t Iv e a s I!QUldos e gasosos (art. 185-~tem

111), o qual propomos s up r amã r em outra emenda. As s am , passaremos

a ter apenas um i.mpo s t;o nessas vendas, av i.r andc a condenâvel b a r-

t r a bu t aç ao ,

P1.ENÃRIO

DA
rrr-r--í-:__"- ".IIl.. JlIO/c;lIl11l".O/.....c;OlllIU,(O ,

- Bup r ame-r s e o §49 do

(A) :

do art. 185

art. 185

EMENDA 2P016U~·-",-9,--- ~
prcon--;;ll~1nte FLAVIO ROCHA

JCSTIFICAÇÃO

Sob o ponto de v a s t a t ê cn t c a-e ccnôm c c , e a.na ce a r âve I a

a n c a dên c r a simultânea de de r a amp c s t o e r nd r r e t o s na mesma cp.ae r açjio ,

p o a s s~ trata de uma evidente b a t r a bu e e çjic , Uma õcn s m c u a ç ào que

d1.z moderna e avançada não p c de c on t e r esse t a p o de ab e r r açjio ,

r;T--------,--------TEnO/JusT~roC&cio-------------_,

Acrescente-se ao artigo 36 do Projeto de COnstitui
ção (A) o segufnte parágrafo único:

"Art. 36 .
Parâgrafo único. Cessada a investidura. no

cargo de Prefeito, quem o houver exercidc, em cará-
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Deputado BOSCD FRANÇA

PLENÁRIO

ter permanente I fará jus, a titulo de representação,

a um subsídio mensal e vitalício, pago pelos cofres
municipais, correspondente a dois terços dos venci

mentos do Juiz de Direito. "

EMENDA
l:

2P016~º-~1~ ~

JUSTIFICATIVA

r:T-------------TII:lTO/~lJnrfICAÇio- _,

A presente Emenda nada mais faz que transladar I pa
ra o âmbito municipal, . direito já assegurado a quem haja exerc!

do o cargo de Presidente da República pela atual constituição.

A prerrogativa que aqui se quer criar cresce de sen

tido, inclusive, quando se consagra, no ProJeto de Constituição

O princípio da inelegibilidade de prefeitos. Em muitos casos, o

chefe do executivo local abre mão de atividade lucrativa para se

dedicar ã causa pública. Exaurido o mandato, vêem-se estes lIderes
municipais sem recursos que lhes propiciem a própria subsistência,
inclusive causando a perda da dignidade da função pública recente

mente exercida.

Inclua-se, no capítulo referente aos servidores púb Li cns
os seguintes disposi ti vos:

o s ervador público quando médi co , será aposentado aos 30
anos de serviço, e quando médi ca aos 25 anos.

JUSTIFICATIVA

r
2P016l~-7

Deputado BDSCO FRANCA

Deputado BOSCO FRANCA

r:r--------.UIl.lIlIO/I:O.. ISSio/.....I:OllnU~---------~

r:T Tl:XTo/~Unlflc4çio _,

2P016~!~-9_· ~

PLENÁRIO

EMF.NDA
!!J

PLENÁRIO

Inclua-se, no título IX, das disposições t rans i t dr ras , onde

couber, o seguinte artigo:

r:r TIU.TO/~USTIPII:IlÇ~ll-- _,

r:r-------- .LlJUlIlW/I:Olll,l1o/.UKOMlUio

Art. - Ficam transformados os atuais cargos de Juiz Au-

da tor Substltuto em cargos de Juiz Auditor.

,JUSTIFICATIVA

Inclua-se, onde couber, os seguintes dispasi tivos :

Será permitido no País a ütilização de gás natural como co.!!!,
bus t Ive L, para taxis e outros veículos de aluguel, obedecendo às no!,
mas técnicas, e de segurança, determinadas pelo Conselho Nacional do

Trânsito.

2P016?,~~-7~ -,
CONSTITUINTE OTTCW\R PINTO

Face a grande existência de gás natural, é este um combust!
vel de baixo custo. A sua utilização será r além de uma forma de eco
nomizar gasolina, um meio pelo qual os taxistas consepui rão o menor

custo operacional, facill tando, ass rm, a utilização deste meio de
transporte para os br as i Le í ros menos afortunados.

A ut LLi zaçêu de gás natural é uma forma, também, do gover-
no isentar os já sacra f i cados taxistas dos constantes aumentos de
outros combustíveis utr j i aaocs pelos automóveis par t acu.l ar-es ,

Et-Ei'lJA ADITIVA

ACRESCENTAR AO ARTIGO 99 A EXPRESSA0 " D GARlWEIRO "

PLENÁRIO

FICARÁ ENTAo A SEGUINTE REDAÇAO:

Art. 9º 11 O produtor rural, o garim;Jeiro e o pescador artesanal, que exer
çam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes,
contribuirão para a seguridade social através da aphcação de una aliquota so
bre o resultado da comercialização da produção e obterão os benefícios com va-

JUSTIFICATIVA

r.r T[XTO/~U'TrflC...çio--_----------_,

,.,.,- .LrN.LlIlll/I:Olll"iO/alJaCOMr"ill-- --,

EMENDA
tJ

Impropriamente denominado de JUlZ Auditor "Substi tutov, em
bora com exercício .judicante permanente, exi st.e , em cada nudi t crIa
da Justlça Militar Federal, vale da zer em cada vara desse ramo do J~

d.ícLár i o um Juiz cons i der-ado auxiliar que, não obstante, desempenha
as mesmas atribuições do Juiz nuda to r .

A ccmpe t énc i a desse Juiz aux í Li ar é plena, em nada se o i e-

tinguindo da exercida I pelo JUlZ Auditor, ~ y! ao disposto no 2º
do art. 22 da LC 35/79, Lei ürqêruca da Magistratura Naci cna L, que
se traduz, em última aná.Li se , na d.ív i sac equânime e igualitária de
re i t.os e trabalho, entre as autoridades j ud.rc í ár Las , com exercício
do mesmo juízo.

A Emenda Constitucional nº 7/77, de 13 de abril de 1977,

transformou o cargo de JUlZ Substituto existente na Justiça Federal,

em cargo de Juiz Federal, conforme se depreende do disposto no art.
201 de nossa Carta Magna, coibindo, assim, uma discriminação odiosa
e infundada, sem qualquer ut i Lí dade de ordem pr ât aca , hierárquica ou

financeira, posto inexistir, por elementar, gradação de mando, entre

órgãos judiciários da mesma Instância r atento dessa j'urma , à inexis
tência de entrâncias, no audãc i ãr í o Federal pátrio, a exemplo do que
ocorre, das t í.ntamente , apenas no âmbito estadual desse Poder.

Tal provldência, sem qualquer ViC1D decorrente de possível
impedimento legal, evitaria, para a Adminlstração do .Juddca é r Lo Mili
tar J toda uma série de transtornos de natureza burocrática, confor=

me conquista de sua congênere, a Justiça Federal, sem prejuízo, ain
da, de refletlr tratamento isonômico para quem, p;ovendO 05 cargos

mediante critério idêntico de aprovação, em concur-so" público, exerce,
sem solução de cont í nui dade , as mesmas atribuições, 'com idêntica co!!!.
petência jurlsdicional.
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lar equivalente ao salário mínímo, podendo equíparar-se ao segurado autônomo ,
na forma que a leI estabelecer«.

Senado Federal os nomes dos Governadores 11 pro Tempore" dos Es

tados do Amapá e Roraima, que exercerão o Poder Execut i vn , até a
instalação dos novos Estados com a posse dos Governadores e í e rtos ,

JUSTIFICATIVA
JUSTIF C A T I V

Representam os garírrÇleíros uma categona prof'a.ssmnal. numerosa, tão nu

merosos são eles I quanto os pescadores artesanais e I como estes, marginaliza

dos dos benefícios assegurados pela legIslação socaaj brasileãra, de amparo
aos trabalhadores.

No instante em que a Constituinte busca lIt1 Justo arr.imo para os desher

dados dos benefícios públicas, os discriminados, seria imperdoável que essas
medidas não alcançassem os milhões de garimpeiros, que além de submetidos a

un regime de trabalho extenuante I nunca foram lembrados quando se Ieçrsja em
favor dos trabalhadores bresãjetros ,

Evitar-se-a solução de contmuí.daoe na administração dos

novos Estados, Que começarão o novo ciclo de suas ex i s t ênc i a s fed~

rativas com uma proposta de f rn i t i va para o exercício do Poder Exe
cut i vo

Terão os novos Estados, Governadores, escolhidos pelo

Pres r dente da República e aprovados pelo Senado Federal, com um
ti munus" de Leqa t Inu dade que lhes assegurará o desempenho das suas
a I tas funções, com maa or grau de liberdade e independencia, em r~

Laç ãu às flutuações da política regional.

JUS T I F I C A T I V A

PLENARIO

TE.TO/JusTlrlc~çi.o

.!J

Inclua-se no Artigo 263 do Projeto de Constltuição o s~

guinte Parágrafo:

Parágrafo 60 - E lIcita a anterrupção da gravidez quan-
do urLçanada de violência.

JUSTIFICAT I V A

A gravidez originada de estupro traz da vida intra-ut!.
r ma os estígmas da ví.ol ênc ra e da criminilidade.

A mulher foi fel ta para germinar no ventre o fruto do

amor e não do ódio.

Obrigá-la a gerar a semente da vro Iênc í.a , é submeter a
uma outra vLnl.ênc r a , quem já sucumbau por falta de forças para
impor a autonomia de sua vontade.

f) <, --"""n
<, ./'.

(IV~ foV.A.-3j~ IOEPUT A MARLU, AISIIlUUR

EMENDA 2P01625-"-1'---- -----,
[J DEPUTADA MARLUCE PINTO ••.••

EMENDA SUBSTITUTIVA

PLENARIO

SUBSTITUA-SE A REOAÇAO DO INCISO I DO PARAGRAFO 10 do art. 135
PELA SEGUINTE:

1- DEZESSETE TOGADOS E VITALICIOS, DOS QUAIS ONZE ESCOLHIOOS

DENTRE OS JUIZES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO.TRES

DENTRE ADVOGADOS. COM PELO MENOS DEZ ANOS DE EXPERIENCIA

PROFISSIONAL E TRES DENTRE MEMBROS DO MINISTERIO PiÍBLICO

DO TRABALHO.

o acesso às vagas destinadas a Juizes Togados vi ta
11C105, na composição do Tr i buna I Supar ro r do Trabalho, d!
verá recair em Juizes de Tribunais Reglonais do Trabalho em

razão do considerável tempo de aer VIÇO prestado à Magistr,!!
tura do Trabalho, pela longa experiência na uni f'nrmí zação 1

da Jurisprudencia, e ate mesmo pelo necessário respeito à

hierarquia funcional do PODER JUOICIARIO.

=-------- TIE:l(TOIJUBTIFIÇAÇÃO --,

EMENDA 2P016?,~--=-5,-- -----,L DEPUTADO OTTOMAR PINTO

DEPUTADA MARLUCE PINTO

PLENARIO

EMENDA 2P016?'::l~-=-3:""-- J r<lp'T"B""~
(l DEPUTADA MARLUCE PINTO . c.....r _J

I'Lt.NAlIlo/cqMIBlÃo/su'cOllllaBio,----------,

= Tf:llTO/JUBTlflCAÇÃO ,

EMENDA ADITIVA

INCLUIR NAS OISPOSIÇOES TRANSITORIAS

= n.to/~USTlrlc~çi.o---- ,

PARAGRAFO 20 do ART. 22

A faixa interna até o limite de cinquenta quilômetros

de largura. ao longo das fronteiras terrestres, desl.9.

nada como faixa de fronteira, é considerada fundamen
tal para a defesa do território nacional, e sua ocup.§.
ção e,~ utilização serão regulamentadas em lei compl!
mentar.

ART. 62
JUS T 'I F I C A T I V A

§ 30 O Presidente da República. até quarenta e cinco dias

após a promulgação desta Constituição, encaminhará à aprovação do

da spns í t í vo do Texto ccns t í tuc i onaj coloca pos i t i

vamente, sob o domfru o da UNIAO, como se fôra uma forma di!
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farçada de "Intervenção Fede r a L" área superior à da Argentl_

na. Ficam os Estados da Federação sem Jurisdição sobre essas
áreas, em nome de uma segurança que extrapole até mesmo os

Lmu tes de segurança num Teatro de Operações Bélicas em g~

ral, equrva Lent e a 30 Km de profundidade em relação à frente
de combate ou Lanha de contacto

A emenda proposta obje t íva evitar a esterilização de

2/3 da área pretendida pelo Conselho de Segurança Nacional ou
Conselho de Defesa Nacional (não Importa o nome), abr mdo e,!.
paço para que os Governos dos Estados atingidos pela medida

possam implementar programas de desenvolvimento econômfco í In
dustrial ou Rural) nessas áreas, em favor sobretudo, dos br!.
slleiros sem terra.

n
(I'vI/liI,ÁIi'---"V./l...."~lÀJ("'"
\,.-

EMENDA
tJ

IlArt. 16 - .....•.......•...............•.•

§9 Q - a ineleg~bilidadp., no t err í t õr i o de

jur Lsda ção do t i t.ul ar do cônjupe e dos pa

rentes até segundo grau, por consaguinida
de I af'aru dade ou adoção I do Presidente da

Repúb Li ca I do Governador de Estado ou Tp.r
r i t.ér i c , de Pr-efe at o Ou de Quem os haja

subs t Lt ur do dentro dos se i s meses ante r i.c

res ao p Ler t o , salvo SP. Já t i tu.l ar de manda
to eletIvo.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa a aperfeiçoar o te~

to proposto no Substi tuti vo do Relatar, de moda a fazer a ine

legibilidade dos parentes das autoridades apontadas ou de quem

as tenha substituido nos se i s ~s ~ores ao pleito.

A forma que se pretende a l terar, ao esta
belecer como requisito gerador de inelegIbilidade O exercício
de mais da metade do mandato r na ve rdade não cont r rbuã para o

atendimento dos objetivos fixados no §7º, Já que prazos inferi

ores àquele, ainda que em f'z na I de gestão, não impedirão a el~
gibílidade dos parentes. -

r.-r UXTO/JUsTIFlcaç:to' -,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimq..s~ a 5b~3f!§J- 111

de renacr i as públicas.

JUSTIFICATIVA-

Deputado VIVALDO BARBDSA

JJSTIFICATIVA

Já que a es t atu Lí dade no emprego

ser consagrada no texto Cons t i t.uc Lona l , Que pelo I

f'unc í oné r ao s púolicos tenham este d i r e í t o asseQ~r~

2P016~~-~4~ _

não pode

menos os

do.

n Art- _ E. assegurada aos servidores sob regime trabalhista da Admi

nistração direta, bem como aos em;Jregados das entidades da adminis

tração indireta, inclUSive fundações, a garantia de emprego, prot~

gido contra despedida imotivada, assim entendida a que não se fun
dar eme

a) contrato a termo, nas condições e pr az os d a Je í -

b) falta grave, assim cence I tuada em lei'

c) mot í vo tecnológico ou fato econêmí cu-fí.nance Lro intransp~

nível, de' acordo com os critérios estabelecidos na lei. "

Plenário

- • Acrescente-se o seguinte Artigo às Disposiçães Transitórias~

f!.J
EMENA ADITIVA

DISPDSITIVD EMENDqDD: DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

EMENDA
[J

PLtN,1I1l0/COIlISSÃO/IUICCIlISSÃO ----,

Este é maas um órgão paralelo "as Procuradorias. c A
iConsti tuição Federal dele não deve cuidar Os estados deve~ã~ fIcar,

Ise aSSIm o desejarem com as ne rensor i as" Púb Li cas em sua Leqa s l ação

ICriar-se a uef'enaor i e Púb Lr ca pela umão , es t ar emos sobrepondo mais

f UIT' Orgão de ode cnje t rvos e e t r abu rçõas semelhantes aos das procur~

dor i as AlIás nestes Já se processao pela ass r tênc i a judac i ér í a

t aefesa dos interesses pupu l ar-es , cr i ar esse órgão i mpLi c a em mais

I buroc r ac aa , maas despesas I mais predios -para 'fazer o qúe as procurado

TIas podem fazer se simplesmente amPl~~das com,o a~rove~~~ménto d~
sua infraestrutura. - r

Sou favorável ao defensor do,-povo e a çonst~tuição

o preserva I propondo a supressão da defe'ns~r~a por' ser mars um óE
gão para onerar o país de sneces saraamente ,

r.T-------------Tt.TO·~U$Tlf'eli,cÃO

EMENDA 2P016~J~-6 .J ':rP-M"D"B'''~.f: Constltuinte RDBSDN MARINHD-=----------', CJ -=.J

EMENDA SUBSTITUTIVA'

Dispositivo emendado : §9 Q do ar t i qo 16

Dê-se ao paragrafo 9Q do ar t i qo 16 a se-

guinte redação: r



Deputado VIVALDD BARBDSA Deputado VIVALDD BARBDSA

EMENDA
l!J
l!J

EMENDA
P
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= TEXTOIJ"5TlfleAçÃO ,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 123 ~

Dê-se a seguinte redação ao artigo 123:

"Art. 123 - As serventias judiciais e exnre judãcdeds são ofi

ciais, remunerados os seus titulares e servidores exclusivamente

pelos cofre públicos, dispondo as leis de organização jud~ciária S2

bre as respecitvas carreiras e dependendo o provimento inicial de

aprovação em concurso de provas e títulos".

JUSTIFICATIVA

=-------------TEUQ/JUSTlf'CA;i.O ___,

EMENDA ADITIVA

DISPDSITIVO EMENDADD Art 228

- nc r esceor e-ee oar aqraros ao Artigo 228

§ 3º - As r ns t Lt ur ções f Inaoc e i r a s , qualquer que seja a
sua natureza. somente poderão atuar no ambi t o do Estado
onde se localizar a sua sede

§ 4º - Somente pode-rão atuar em todo o t er r i t or i o da Re

púb I i c a o Banco do Brasil, a Caa xa Econômica ~ederal, o

Banco Nac rona I de Credito CooperatIvo, o Banco do NOrde!

te do Br as i L, Banco da Amazônia e as Ins t Lt u i çõe s r i nan

ce i r a s de c a r a t e r Req i una I mant Idas pela Poder Púb Lacc

= TEXTO/JUST1FlcAçÃe

r

A oficialização dos cer-côr-aoe e serventias Já é um clamor Di!

cional. A capacidade dos titulares de ceeuôr-aoe em resistir a ofi

cialização tem sido enorme. Espera a Nação que a Assembléia NaciQ

nal Constituinte venha resoIver de vez o problema.

Prevê a emenda que as serventias extra judiciais subordinem-se

ao Executivo, pois são serviços pÚb1icos que precisam ficar sob o

contro1e popular..

(ti/I! t1N!)O 0t7'f.2BoS4)

A,=

rr""""~
CJDr _J

Plenário

- Acrescente-se A.rtIgo nas OJ.S,pOSlções r r aos i t ór i as

"Art - As j ns t í tu rções r maoc e ar es que atualmente este

j am operando fora da Estado onde se s i t uar a sua sede, t~

rão o prazo de doze meses para promover a t r ans f'er enc aa I

de sua s operações para se SItuarem exclusivamente no âmb,!

to do estado de sua sede

" J U, S TI' F' I C A T I li A

ccns t i t ui c se em um verdadeira clamor nacional a transforma

ção do sistema flnancelro em nosso País São anca Lcu l áve i s os males
que tem provocado em nossa econonu a

Mas, uma questão que pa r t r cu I a rment e Interessa ao de
senvo l vi aent o harmõru co do País são os de sequ i Líbr i os r eq í ona i s que

a a t avadade bancé r aa tem provocado Tem se rv i do como fonte de sucção

de econcnu es e poupanças Ioc e i s para os grandes centros O pr ópr i o '

conce i r o de federação f i ca abalado Na verdade, ccr ro i o Ideal fede
r a r i vo

Os demaa s países, em geral, r e s t r r nqem o ãmb at o das'
a t i vr dade s r i neoc ea r a s , como os Es t ado s UnId:Js

1
que Impõe earater

nuru c rp a I à a t r v i dade r.roeoce i r a

Este é v alcance da or ocos açaa: defesa da eCQ'"IQ'Jlla
r e q i ona I e da Federação

EMENDA ADITIVA

DISPDSIDTIVD EMENDADD: Art 24'

- Acrescente-se ao í ncr so IV a sequmte expressão f~llc_~, e ~:res

cerrr e-ec mai s d01S incisos ao mesmo Art i çc-

,. IV - rnc í.uí ndo assistência à g'estante e à mat e r rn darte com

suplementação alimentar

VIII educação gratuita de tempo .i'ht eçr a L, com pe rmanõnc aa ml
ru.ma de 8 horas da é r í a s , com as s i s t ê-ic i a at i mont a> ,
dica e odcnt c Ióqa ca

IX - ecucação supJ ementar com t r-eanament c pro f i s s aona Liz sr-t a
8. t, 8 21 ( vinte e um ) anos.

JUSTIFICATIVA

r

PPLENARIO

PI.EIIAIlIO/eollISSÃO/SU9tIlJ,lI,UÃO -,

=---------- TE~~OlJusTlflcAçÃe ___,

o Brasil há de se debruçar sobre suas c r i anças
Dr.:i'-lhes o que mai s neces s i t ams educação e as s r s t ênc í a ,

Ou fazemos isto, ou Jamais chegaremos ao futu
r(, prOml.,ssor desenhado para o País

Não podemos contInua.r cem rmIhõe s de c r i.ança s
desassistidas e abandonadas. Agora, pr ec as amos dar concre tuoe aos .!:.
nunciados qe ra r s . E preCISO encarar de frente e com responsabilida

de face a sua dramat i ca dade ou não somos di qno s das esperanças que

nos envolvem.

I
I

I
!

Acre}scente-se parágrafo ao artJ..go 224, com a aequarrt.e redação:

11 § 22 _ A União terá d Lxea't.o de preferência para a aqua s],

çâo , J..gualaàde de condições; de áreas rurais cu j a extensão será

determinada e~ lei.

JUSTIFICAÇÃO

Em a.quaLdade de conõaçôes , é razoavel que se assegure

à União pr-erez-ênca.a para equas i.ção de imóveis rurais de grandes

áreas; conforme da spuser a Lea complementar.

Essa preferência evat.ere a necessidade de dessapz-opraa-.

çâo , quando houver necessidade pública ou eoca.a I para a ação da



0596

PLENÁRIO

Consti t.ua rrt e BOCAYUVA CUNHA

União. Para os proprietários ese preceito será vant.a j oao , pois eYi

tará os dissabores de um processo de desepr-opr-Laçjic , ,

Para a União será um instrumento vé La.ôo , capaz de ag111

zar a reforma eqré rc.a , além de servar para evaear sonegação fl.S

cal, poa.a as eacra tireas serão Eeat.ae pelo valor real das vendas.

EMENDA
t:

2P01636~-7 ----,

r.r----------"""'""''''',.,--------------,

constttuinte BOCAYINA CUNHA

r,---------n..v--"""'""'~--(}-=-~--r-~-tl(.I-~-H-")--

EMENDA
r
p

2P01634-1------------,

Acrescente ao Art. 249 do Pr'o j e t.o de const i t.uaçâo

da coru.eeão de a i.s t.emataaecâo e

Art. 249 - •••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••

§ 1ç - A cont.r-abu i.cão eoci.aL do Sa Lá r a,o Educação cons

't.at.ua, recurso f piibLa.co e será xecoLha.da pelas empresas, com base em

percentual defa.ni.do em Le z, sobre a folha de seLãraos ou faturamento

mensal, através do s a.strerna de aequ r a.dade aoc a.aL, des t.a.nando-cse um

dêo amo (1 /1 O) do seu valor ao FUNDO I~ACIONAL DE DESENVOLVH1ENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA dev i.do pela üru.âo e o restante, em partes _~gua~s,

para o Estado da Federação e para o nunac Ipao onde se ver-a..f a.ca r o

r-eco Lhamen t.o ,

JUSTIFICAÇJ[O

r;-r-------------T[XTO/~JsTl"eAçi.tl--- ___,

EI-lENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 55, Título IV, Capítulo I do Poder Leças.latavn, Seção I

29 - A previ.sêo da arrecadação do aaLá.r a.o educação e

apLa.caçôe s serão a.ncor-por-adas à Le a orcamerrcâri.a da un i.âo , Es

tados e Nun1.cíp1.os.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao fanal do Art.55 :

o ar-t i.qo 176 da cons c i eoacêo atir-abu i, com exc Lus av i.dade à

um.ão o poder de l.nst~tulr contr rbu i.çôes SOCl.a1.S "corno a.ns t r-umentic

de sua atuação nas xeapectn.va s âxeas v , O aa Lár.i.o-educacâo , cr i.edo em

1904 para corrt r-a.buax ao Ea.nanc a.amenco da educação báe a.ca no Br-a s i.L

tornou-se não apenas ampc'r t.arrt.e mserumerrto f a.nancei.ro mas verdade1.

ro modelo da or-qam.aaçâo do ensano oãs rco , fartamente r-econhec a.do

por educadores nac i.onaas e or-qana.smos aneecnecronaas •

Ao a.ns exa.c-Lo de f i.nat.a.vament;e na Carta Hagna, o salárl.o-ed!::!.

cação, regulamentação desta eoneracuacêo, não pode f1.car 'remeba.da a

Le i. orct.inâri.e sem qualquer de Lmu.t.açâo const i.cuci.cnaL, Outras contr,!.

bui.côes , como cota de seçuradade aoc a.aL está a merecer no Capitulo

II do Título VIII ampla normat a.aacão que abre não apenas as oportun~

dades de a senção como a obraçat.oraedade de conao La.dâ-d.a or-çament.az-a.a

mente assegurando-se a cada área do s i.s tema a gestão destes recursos

O saLâri.o-educecêo no trato oons t.a tiuc a.ona L deve, também, ter

ancn.cecõe s m.Lnamaa sobre sua forma de xeconhec amenbo e ap Lacacêo , de

forma a oza.en t.a r o Leqas Ladcr' e até mesmo o Poder Bxecut.a.vc na con

fecção de normas adrru.na.s trrat.ave s pos t.e r i.cxes , Caso contrré r io , a con

t r-abuacêo aoc aa L c r aada para atender a necess i.dade de an cervencão do

setor púbLa.co no campo do errs ano corre o r1.SCO de desv a.r tiuarc-ae sem

romper seu ampe r-at.r.vo , Pode até mesmo fortalecer-se numa t.endênc a.a

per-nac i.csa de transformar a contr abu i cão aoca.aL numa espéc ie de sa

Lârao-anôarero neqcc i ado entre patrões e seus empregados, com pre

Juízos para o con junt;c da comun a.dade • Neste caso, pe rder-cse-o,a o se!!.

't a.do profundo da concr i.ou i.çêo aoc i.aL des t an ade a unavarsajaaar os b~

ne f Ica.oa de sua ap.Lacacão e não segmentar pr i.va j âç ros e evat.az bene

f Lc a oa , Tal é, a Lrâs , o caráter atual, proposto pela const atru.câoj da

aequza.dade aoca.aL que Jamal.S podeza.a e s trre acaz-c-ae e uma relação bl

univoca entre o empregador e seus empregados.

Desde que def an.rdo o caráter unavezaa l, de ap'tacacêo do sal~

r-r.c-educacâo , seu z'ecoLhamentio deverá r-espe acer a t.r-adaçâo que Já d.!:.

mons'trou a eãacâcae do r-ecoLh amerrt.c através do s i.acema pr-eva.denc a.â-.

r-a.o • rotas é neces s ár-ao cua.dax de def a.nazr os o.r a.tiêr r.oa de ô i.s e r abua.câo

do aaLâr-ao-ceduoeçâo entre a ün i.âo , Estados e NunacIpaos , nos moldes

em que o faz a Seção VI - DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÂRIAS; Ti
tulo VI - Capitulo I - DO SISTEHA TRIBUTÂRIO NACIONAL. nss in , dado
que compete, p r.imoxda.a Iment.e , aos ttunacIp ros a r esponaabaLadede so-

bre o enaa.no fundamental propõe-se que se estabeleça uma mun a.ci.paLa

aacão r-e Latia.va do seLâra.o-educacâo , sem p're j u Lao das funções z-ed a s-.

tir-a.butia'vaa a serem desempenhadas pela unaâo , através do FUNDO NACIQ

NAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA e pelos Estados fede:rados. Nada j usc a r a.ca o

ver-dade a.xo monopô Li.o que ho j e ~ Unl.ã~ exerce na gestão d~ ~alár1.o-!:.

ducaçâo , sobretudo quando se anaugur-a uma nova fase da democraci.a

br-as aLe i r-a , pautada pela descentral1.zaç ãc; de encargos '-e descongestão

da máqulna estatal.

Inclua-se nas Daspns.ições Transitórias:

Nas Disposiçães Transitórias

_________ TE~TO/~U5TlfCAÇ~C __,

Constltuinte BOCAYUVA CUNHA

Art.. - Os atuais const rtuintes terão os seus mandatos en

cerrados com a posse dos Senadores e Deputados eleitos em 198B.

A históna nos ensina que é Indispensável a eleição do Pre_

sidente da Repúbhca conjuntamente com o Congresso. O tempo poí Itaco dJ Poder Le_

915J ata vo deve ser o mesmo do Poder Executa VQ.

A rustóraa nos ensina que é mdrspensávej a eJ81Ção do

Pres.idente da Repúbhca conjuntamente com o Congresso O tempo pul It.ico do Poder
Legislatlvo deve ser o mesmo do Poder Executivo.

Art. 55 - •. ..As el eações de Senadores e Deputados

Federais reaJizar-se-ão conjuntamente com a de Presrdente da RepúbJica.

r
EMENDA
r

r-
I
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Inclua-se como art. 176 e parágrafo os da sposd t.ãvos seguintes, re

numerando o atual art. 116.

1J..o as refinarias em funcionamento no Pa.í.s e pxoa.bd.u a amp'La açâo

de sua cepaca.dede ,

Em face da bill.onárl.B companhia pubLicitária promov1da

pelas Distribuidoras Estrange~ras e das pressões exercdõe e pelo

"lobby" contra o monopÓl.io eseeeat , julgamos oportuno xep'roduaa.r

na presente justificação trechos do relatórl.o final da cpr que

apurou as e t f va.dadea dos grupos SHELL e ESSa no nr-e s r t , aprovado

pela Resolução n!! 20, de 1959.

Art. - Em tudo que interessar à Fazenda Nacional, a

autoridade fiscal, nas áreas de sua jurJ.sdição e competência, tem

pr-eceãêncaa sobre as demais.

Parágrafo único - A precedência de que trata este artigo

implica que as autoridades f1scais poderão requisitar o auxílio da

força públ1ca federaL, estadual ou munacrpe j , e xecaprccement.e ,

quando vitimas de embaraço ou desacato no exexcIcao de suas fun

ções, ou quando necessário à efetl.vação de medida prevista na le

gJ.slaçào tributária. ainda que não se confa.qur-e fato eceanaeo em

lei como crime ou contravenção.

JUSTIFICACÃO

Da leitura destes tópicos se coneLua que as DistribuJ..do

ras Estrangeiras nunca foram os "anjinhos· que a propaganda J..nstJ..

truca.oneL procura imp1ngir à opinião púb'Lf.ce ,

Pelo contrário. Ao longo de quase 75 anos de atuação no

Brasil, elas p'rumaxam pela fraude, remessa c.Landes t.a.na de 1ucros

e j ama a s ti Lver-am preocupação de contribuir efetivamente para o d~

aenvcLvament.o do País.

Preferiram sempre o lucro fácil, a sonegação fiscal, as

fraudes cont.âceas e cambiais.

Cresceram com base em xe Lnves t.amerrtoa de lucros, e não

de z.nvee t amentioa de oapa tal esnr-ençedz-o,

Sempre usaram as verbas de pubã í.cadaõe para domest1car

jor-nea.s e demaas veículos de comuna.ceçâo corao ficou claramente com

provado na referida Corm.aaào Parlamentar de Inquérito.

- As companha.ae da atrrLbua.doz-e s de gasolina (de real J..m

portância) que operam no terri tórJ..o bz-a s LLea.r-o são todas f11J..aJ..s

ou aubad.dd é r ae s de grandes organizações petroliferas mundiais, que

se dedacem também à lavra, ao r-e f a.no e ao t.r-enapor-t.e do petróleo •

Algumas, como a Esso Standard do BrasiJ. Inc., aqua se

estabeleceram há Lonqo tempo, mais de 50 anos. O Lnveanamenno in,!

eial fol. necesariamente pequeno, pois o negócio também o era no

começo. Com a expansão do consumo, ej.as ta1J.lbém se expandiram, con~

truindo terminais , õepóaa.cos e redes de distr1.buição. Seus capi

tais se agigantaram, pela re-inversão da parte dos lucros; e ho je

controlam um dos mea s críticos setores ccmexcaeas br-asd t.earos , com

com um montante anual de vendaa superior a 40 bilhões de cruzeiros.

Apesar de não existirem no passado obstáculos Leqaa a de

monta, nunca demonstram empenho efetivo em pesquisar, lavrar ou r~

fJ..nar petróleo dentro de nossas fronteiras.

ObtJ.ve:t'"am concessões, mas não as utJ..l;z.zaram. Em part.J,.

cuIa r a Standard os,i , através da Companhia Geral de Petróleo Pan

Brasi1e1.ra obteve , em 1934, uma concessão de 4 mil hectares no

Mun1cípio de RibeJ..rão Claro, no Estado do Paraná, deixando-a porém

caducar. (Decreto n!! 23.752, de 16.1.1934).

Quanto a z-e ranar ãas , epense r da exãecêncae de cond1ções

econônuce s favoráveis, não houve nenhum empenho poeat.avo na sua

instalaça0 .

r.ânu t.evem-ae , portanto, as companha.a s petrolíferas a ven

der os ueravsõos , produzidos em suas z'e f a.ne r r.a s 10cal~zadas no

terior.

É claro que dessa menea r-a não hava.e conô rçôes de v~ab11J:.

dade para o estabelecimento de firmas dâ.atiz-a.buador-aa nac âoneas i pej;

manecendo essa área comer-cxeL aneceesIveü ao capital e à atividade

b r-a.s a LeLr-ee ,

O controle manso e pacLfaco do mercado consumidor necao

nal, vez-dadea.t-o monopóLd.o de fato, até então mantixdo pela "entente"

amxqáveL de 5 companha.ee estrangeiras defrontou-se pela pmme í re

vez com uma eéxae ameaça. Ameaça de perder grandes cj.aent.es r ameaça

de enfrentar a't.a ve concorrência.

Eis alguns tÓp1COS das denúnca.a s e

Inclua-se como

o seguinte disposi'eivo:

Na salvaguarda dos 1i.nteresses da Fazenda NacaonaL a pr,g

cedência da autoridade fiscal se justifica ~ de forma J..nquestioná

vel, vez que sua atividade possibJ..lita a unaâo arrecadar de forma

Justa e legal as receitas públicas necessárias a ~atisfação das

necessidades sociais, finalidade do Estado.

Por outro lado I a ação das autor~dades fiscais vem sendo

de forma crescente, embaraçada, dificultada ou mesmo impedida por

coações, intimidações, violências e mesmo essees s a.ne-t.oa cometidos

por "forças de segurança" ou "paramilJ..tares" a serviço de sonega
dores, contrabandistas e outros cidadãos que se Julgam acima da

lei e da autoridade. Aliás, como é público e notório, em data

próxima, em Brasília, um Agente do Fisco Federal desapareceu mis

teriosamente, quando no exercício de suas atribuições, e não Eoa

encontrado até hoje, não obstante os inquéritos instaurados na área

policial.

U§ 1.9 - Ficam excluidos do monopólio estabelecido no J..!!

ciso V as distribuidoras estrangeiras em funcionamento no País,

às quais não será eu-coz-aaade a ampliação de suas atividades."

~__---- ---HXTI)/~U'TlfIC.ÇÃC--:::_----------,

1~ (d~e~~~i~n~~7~ atual parágrafo único,

EMENDA 2P016~ª-=-3 -,
tJ AMAURY MULLER

rr-- - - - - - - - ·- - - - - CI)I"TITUIJI'TE:

JUSTIFICACÃO

A presente emenda tem por obje't.âvo ressalvar os dd'r-ea tioe

das distribuidoras estrangeiras - EXXON, SHEEL, TEXACO e ATLANTIC

- que operam no Brasil, sem revogar o pxeceato que assegura o mon.Q

pólio da União.

Desta forma as dJ..stribuidoras esrtrr-anqea.xae poderão con

tJ.Duar operando no País, com as instalações exa.stentics na data da

promulgação da ConstJ..tuição.

A sugestão pz-cpoa'tie na emenda reproduz a solução adota

da pela Lei 2004, de 3 de outubro de 1953, que exclui do monopÓ-

Existe um monopóLdo de fato no setor dJ.stribuJ..ção de

gasolina, exercido em con jwnt.o por cinco companhias estrangeiras:

a asso, a Shell, a Atlantic, a Gulf e a Texas. As companhias n-ª

cionais que pretendem entregar-se a esse ramo de comércio nada tem

conseçuado do CNP_

Até agora os grandes COnsumidores estatais ou não como

:~ as:<Fbrças Armadas, as Cias. de Naveqaçâo , as Estradas de Ferro, as

'c '~4"g~à~deS ãndúatrru.as como Volta Redonda não se abastecem d~retamente
das refinar1as necaone Ls , devendo adquaz-a.r- os produtos através das

Distribuidoras. Só duas Companha.ae estrangeiras conseqm.r-em obter

essa isenção de intermediário.



0598

"LII:OC""IO/COIolISsic/sJ.CONI"io _

r;-r-------------TUTOIJIISTI'IC"çio --,

Quanto aos riscos e desvantagens normalmente alegados

contra a estatização J convém ressaltar que são levantados elll face

de situação distraída, em que o Banco Central e as demais institu!
ções financeiras escapam a qualquer tipo de controle político, da
sociedade e do Congresso Nacional.

Essa situação estará sendo modificada radicalmente p!:.
la atual Constituição ..

- Dê-se ao art. 151 a seguinte redação:

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: Art 151

parágrafo único - LeI complementar def'aru.rã a orqaruzação e roncao-e
menta do Conselho NaclOnal de Justlça.

Art. 151 - O Conselho Nacional de Jushça é o órgão de controle exter
no da atividade amuní stretrva e do desempenho dos deveres
tuncroneas do Poder audrcrárac e do Niru.stérao Públlco

~LEH".1I0/cOIolISS.io/su.CO.lll"io- __,

PI,Pl}\PIO

= TUTO/JUSTIFIClÇic---- ---,

EMENDA 2POl64,l-=-3c-- -----,J r;r-.P"D"T'''~lfl CARLOS 'CARDINAL . C -'

EMENDA 2POl64,Q-5
fiJ cr nr.os Cl\PI"H't\I, ------------.,

constituinte CARLOS CAROINAL

pl EtJ6RTn

vér-aoe derivados são tabeJ.ados entre 05 qua a s as çasoj.an ...

O preço desses produtos é o soeetér.ro de diversos ítens, tais como

o custo básico ao sair da .renânar-aa , o imposto úna.co , e mais as

parcelas referentes às despesas de transporte, armazenamento , de..ê.

pesas gerais e lucro do sasteme de da.etrrabuação ,

Devido ao seu completo desepar-ecamerrto , o CNP Lama ta-se

a ecextec os cálculos das Cias Distribuidoras no concernente às C.J:

tadas despesas sem qualquer poesdbaãddede de uma averiguação

acurada. li

Da simples leitura destes trechos Se constata que as dis

trr-a.bud.dor-aa estrangeiras Jamais tiveram compromissos com o desen

volvimento do País.

Podiam livremente pesquisar e explorar petróleo. Não

fizeram • Contrataram geólogos para divulgar e ensinar que o Brasil

não tem petróleo.

Podiam construir reginarias. Preferiam importar gasolina.

Ao invés de concorrência celebra~"acordos", "qentlemen
agreements", em prejuízo do país e dos consumidores.

Estabeleceram um monopôj.ao de fato no Brasil.. Atra

vés dos anúncios, controlavam a imprensa e a1guns JornaJ.istas,

para dlvuJ.gar que no Brasil não havia petróJ.eo, e que o monopó

J.io estatal aezu.a tolice -

"Monopólio de nada" - da.zd.am , Milhares de brasi

leiros que acreditavam na existência de petróleo no Brasil foram

presos e processados na luta pela PETROBRÁS.

Hoje elas dispendem bilhões de cruzados nas televi

sões e Jornais para "vencer" a opinião púbã.a.ca a imagem de que há

75 anos elas corrt.r-a.buem para o progresso do País.

No entanto, para que não se acuse a ê.aaembLea a NaC10

nal O::mst1tuinte de xenofobia, propomos manter as dd atizu.bud.dorres

estrangeiras, proibindo a ampliação de suas a tid va.dadee ,

Desta forma, ressalvam-se os d.Lt-ea.tioa destas empre

sas e mantem-se o monopoLa.o e o mercado naca.cnaI para as empresas

qenuanamerrte br-esí.aeaxee ..

____ T[XTO/wll~T"·'r..<:i.Il-------------,

Incluir no artigo 228, após o inciso I,· renumerando-se

os demais, o seguinte inciso:

r

rII _ as condições para a estatização dos bancos de dep,ª

si to e no que passará a ser o inciso lI!, aditar a expressão rexc!.
tuados os bancos de depósito", ficando a seguinte re"dação:

Acrescenta ao § 3!:! do art. 202 "dn fine" as expressões

"estabelecendo a participação eletiva dos empregados em sua ges

tão", passando o § 3!:! a ter a seguint.e redação:

JUSTIFICAÇÃO

A par-tn.cãpaçâo dos empregados na gestão de empresas pú

bt.acae ou controladas pelo Estado é questão essencial para a demo-

cratização destas empresas e para evitar que ee jem vitimas da

"corrupção e do cli.entell.smo políti.co.

Antes de se assegurar a part:'cipação dos empredaõos na

gestão das empresas privqdas, devemos garanti-la nas empresas

pdbt aces e aoca.edacíee de economia m.i~ta.

A sugestão contida na emenda consta das soluções propo.§.

tas por Mickail gorbachov para modernizar a economia soviética.

"§ 3!:! - O Estatuto estabelecido por lei regulamentará as

r_elações da empresa .pública com o Estado e a, Sociedade, asseguI' "ando a participação eletiva dos empregados em sua gestão".

I
I

A proposta de estatização dos bancos de depós1 to con~

titui um dos pontos básicos do PDr.

Desde os trabalhos. das subcomissões até a etapa da C!!,

missão de Sistematização essa questão não foi dí.scut í.da convencional
mente J no sentido de avaliar suas vantagens em termos de economia de

custos no funcionamento do sistema bancário e de maiores possibil! ;

dades de ordenação da pol.í~iE"! l!!~netária e creditíçia. . .
Nessa fase final convém sopesar os argumentos favoráveis

a estatização dos bancos, espelhando-se sobretudo no funcionamento

eficiente, do ponto de vista empresarial, e justo, .do ponto de vista

econômico-social, de instituições como o Banco do Brasil e da CEF.-

JUSTIFICAÇÃO

c .•.......•.• " •.•••. ro

b ••••••••••••••••••••

8 ••••••••••••••••••••

111 - as condições para a participação do capital eatran .
geiro nas instituições a que se refere o item I, excetuadas os ba!!.'

CQS de depósito, tendo em vista, especialmente:
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PLItIllAIIIC/CCIlISSic/SUlcclollS3i1:> ---,

=---'----------tUtQNtiSllflt.l.eiQ -..,

PLENI\P.IO

Deputado Ellezer Morel ra

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAÇÃO

EMENDÁ ADITIVA: '

ART.•.~ pâ~~ii- d~ ~romulgaçãó· desta constituição ficam- suspensos os pagamentos
da dívlda externa brasrfeara,' contraíoa por instituições públicas~e privadas - cem

os credores externos, :para que seja promovido exame analíti~o e pericial das atos
e:. fatos qeredores do endiviãamento externo brasileiro, através de Comissão . Mista

. do congresso nacional. ,_

's 12 A comissão craaoa por este artigo terâ a força legal de comissão parlamentar
, de dnquérfto para os flns de requrs íção e convocação.

.§ 22 Apuradas lrregulatidades, o congresso nacional declarará a nuhdade dos atos,

praÚcadós e encaminhará o processo ao Mlnisténo Público Federal , que pro"".;
porá, no prazo d'e sessenta dias, ~ ação cahfver

A Emenda que estamos propondo visa, connatatn.lazar de forma mais
clara, os diSPOSItiVOS já aprovados em fases anteriores de elaboração do texto

constrtucíonal , onde tratava somente da auditona da dívida externa. Entendemos po

rém, que' só .é P05S1Vel a procedência do exame cratertosc do endividamento ext~r~
brasa.Ieâro, se vI~r precedidà da suspensão dos pagam~ntos, VISto' que há Úlna ~orre

laç~o pois, uma medida dêpende da snlução da outra.

, . Ademals, não precisamos nos estender em nossa justif'icação porque,

a suspensão dos" paqanentos da di vada externa contrafca, com a necessána auditoria
"par? que a. n~ção tome'conhecimento-de "onde, como, para que e QUem, 'serviu o dinhel
ta e~restado~ , ,

A medida propcsta no nosso entendimento é sobretudc, a afirmação da soberarua do

povo brasileiro.

= Tr:xTo/~Unl'lcaçio--- -'-l

EMENDA -2P0164.1~,-=8 _
fi

I l-r----=======~~==--
[

I
I
i

I

Art. 5º - É concedida anistia a todos que, no período"

de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da COnstitui.
ção , foram atingidos, em decorrência de motivaçãõ exclusivamente~

lítica, por atos de exceção, institucionais ou complementares., e
aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de

dezembro de 1961, bem como aos atingidos pelo Decreto-lei oº 864 ,

de 12 de setembro de 1969 J asseguradas as promoções, na inativida

de, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se

estivessem em serviço ativo.

Considerando-se como amplamente satisfeitas todas as
exigências das leis e estatutos, regem as carreiras do -serví.dnr ~~

blico ,civil ou militar, não pr-evaLecendo quaisquer alegações de '
prescrição, decadêncãa o~ renúncia de -direito.

-. .: ';""

§ 19 - ro período de _afastamento do servãdor, 'civil ou I

militar será computado COmo tempo de efetivo serviço prestado,para

todos os efeitos legais r •

§ 42 - Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na

vida civil, atividade profissional específica, em decorrência das

Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica n9 S-SO-GM5, - de
19 de junho de 1964, e nº S-285-GM5, serã eoncedí.da reparação de

natureza econômica, na forma que dispuser lei de InãcãatIva -do Co!!,

gresso Nacional e a vigorar dentro do prazo de doze meses, a contar

da promulgação da Constituição.

§ S9 - Aos que, por força de atos institucionais, tenham'

exercido g.catuitamente mandato aj et.avo de Vereador, ser-Ihes-ão CO!

putados, para efeito de aposentadoria no serviço público e Pre
vidência Social, os respectivos períodos.

EMENDA

\ ........+

Dá nova redação ao art. 52 e parágrafos do Ato das Di~

posições Transitórias, suprimindo o § 1º, incluindo § 79: e renum!:.

rendo os demais, que passaram a ter a redação seguinte:

§ 32 - O Supremo Tribunal Federa~ proferirá sua decisão
no prazo de cento e vinte dias, a contar do pedido do interessado.

§ 29: - "Os que, por eottvos exclusivamente políticos ,.
foram cassados ou tiveram seus direitos políticos suspensos rio pe

riodo de 10/03/64 de março de 1964 a 28 de agosto de 1979, poderão
requerer ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento de todos os

seus direitos e vantagens interrompidos pelos atos punitivos.

§ 7º - Ficam igualmente assegurados os benefícios estab!,
lecidos neste artigo aos militares da Marihha e da Aeronáutica, e~

pulsos ou licenciados, ex-offício,. compulsoriamente do serviço at!

vo em decorrêncãa dos acontecimentos políticos levados a efeito em

março de 1964, relatados na Exposição de Motivos nº 138, de 21.06.64,
do Min!stério da Marinha, e na solução do InquérIto Policial Mil!

tar da Associação dos Cabo's da Força Aér'eà Brasileira (ACAFAB). p!!.

blicada no Boletim Reservado nº 21, de 11 ~ OS~'1965; DPAer.

tituição a

pelo Poder

§ 62 - Aplica-se o disposto no artigo 69, § 3 9 , da Cons I
todos os atos que se tornaram insuscetíveis de apreciação

Judiciário, a partir de 12 de abril de 1964.

Incluir no Art. 59 incisos do seguinte teor:

I - aprovar, em sessão unicameral, o nome do Pr~

meiro Minlstro na hlpótese deste não ser parlamentarj

11 - aprovar, por requerimento de um terço de
seus membros, em sessão unicameral, moção de censura ao pr-i.meã-,

ro MinJ.stro.

JUSTIFICATIVA

" -No s i.s tema pr-ea í.dencaaja s t a par-Larnantar-i aado cabe
ao Congresso Naca onaâ aprovar ou censurar o Pr-amei r-o M::.nlstro.

r
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CONSTITUINTE ONOFRE CORREA
EMENDA 2P0164.ª;,~6 -,
l!l
l.c.::. Deputado El1 ê aer- ~1orel ra

m--------- 1'1.1I:...Il.IO/COllllSlio/.U.COllllJio----------,tJ PlenànD
,.,., TCXTO/"UST11'1CAÇio, ,

EMENDA
tJ
tJ
~--------------TI.:nO/"uSTI'JCAÇ;;O'-------- .....

EMENDA MODIFICATIVA EMENDA MODIFICATIVA

Dar ao Art. 64 a seguinte redação:

Art. 64 .••
r. ..
II - Proceder à tomada de contas do Presidente da

República quando não apresentadas ao Congresso Nac~onal dentro de
sessenta da ae após a abertura da sessão Leg aaLa't í.va ;

,111 - recomendar ao Pr-e s a den tie da aepúot i c e , pela
mad or-a a de seus membros, o afastamento de detentor de cargo ou
função de conflança no Governo Federal, lncluslve na admlnlstr~

çào anda re tia,

Dar ao art. 76 a seguinte redação.

Art. 76 - Em caso de relevância e urgência, o Pre
sidente da Repúbllca, ouvl.do o Primeiro-Ministro, poderá adotar-
medidad provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de
imedlato, para conversão, ao Congresso Nacional, que, estando
em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunlr
no prazo de cinco d2as.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA É condizente com o sistema preSl.denClalista
parlamentarizado.

A modifl.caçâo cabe poa s ao Congresso Naca onal ,
Cumpre aprovar ou censurar o Prlmelro Mlnistro no sistema pres~

denc í atast.a par-Lament.ar-Laado ,

üenut ado E1rézer ~ore' ra

PLEflARIO

2P0164§-=-1=----- -,
Constituinte BDNIFACIO DE ANDRApA

P PLENÁRIO

EMENDA
t:

2POl64.§;~4 ----,

= Tl;XTO/~Unl'lcaçi.o ,

EMENDA
~

...--------------TEXTO/JUSTIFII;AÇio _

EMENDA MODIFICATIVA
EMENDA MODIFICATIVA

Dar ao Art. 75, § 12 a seguinte redação:

Art. 75 •••
§ 19 - são de 1nlclativa prIvatIva do PresIdente

da República:

Art. 103. O Congresso Nae i.onaã poderá, em sessão unicame

ral, aprovar pela maioria absoluta de seus membros, moção de censu

ra ao Pr-ame a r-o MInistro, exonerando-o, observadas as seguintes re

gras:

a) as la15 que fIxem ou modlflquem os efetIVOS
das Forças Armadas;

b) criação de cargos. funções ou empregos públI
cos na adminIstração dIreta e autárquIca ou aumentem a sua re
muneração;

c) organlzação admInIstratlva e JudlclárIa, mat~

ria trIbutária e orçamentárIa, serVIços públicos e pessoal da
admInIstração dos TerrItórIOS; ,

d) serVIdores públICOS da UnIão e TerrItórIOS,
seu regime jur-i.da co , pr-ovamen'to de cargos, e a t ab a.Ladade e apo
sentador1a de CIVIS, reforma e transferênCIa de mIlItares para
a r.natuví.dede ; •

e) organ~zação do Ml.nl.stérl.o Búbll.cO e da Defen
soria Pub La c a da União e normas gerais para a or-gana aaçjio do
Ministérl.o Público e da ne renscr-i a Pública dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Territórl.os;

f) criação, estruturação e atribuições dos Mlni~
térios e órgãos da administração pública.

JUSTIFICATIVA

É condizente com o sistema presidenciall.sta par-
lamentarizado.

I - o r-equer-amerrto motivado de moção de censura deve ter a

.egeãnauur-a de um terço dos membros do Congresso nacional;

II - O Pr-imerr-o Mlnlstro deverá ser ouvado em quarenta e

oa to horas sobre o conteúdo da moção, assegurando-se-lhe o da.r-ea to

de compar-ecer- pessoalmente ao Congresso Nac aonaâ para explicação;

III - a votação da moção de censura deverá estar concluida

até c a.nco da aa após a mana reet açâo do Pr-ame a r-o Ministro;

IV - não poderá haver.mai s de duas moções de censura em

cada ano Legaajatavo ,

JUSTIFICATIVA

o Primeiro xamsuro deve ser submetido a censura sem prazo

entre a moção e sua nomeação.
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Constituinte BONIF~CIO DE ANDRADA

rer- TUTOI.IUsTlrlcAçi.o '

2P01651-~1~ --,
Constl tuinte 5ALATIEL CARVALHO

PLENÁRIO

r;-r-------------T[XTo/~unIFlc ...çitl ---,

2PO164~-=-9,------ -----,EMENDA
[J

EMENDA MODIFICATIVA EMENDA MODIFICATIVA

Dar ao art. 102 a seguinte redação. Dar ao art. 104 a seguinte redação'

Art. 102. Se o Pr-ameLr-c Minl.stro não for congr-eaea etia sua lo!!,

dicação deverá ser aprovada pela mad cr-a a absoluta do Congresso NacJ.~

nal, em sessão unt.camer-aj , no prazo de dez dias.

Art. 104. Aprovada a moção de censura, da aaojve-se o Con

selho de Ni.ru s t roa I cu j a dermaaãc ocorrerá com a posse do novo Con-

selho.

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Apenas se não for congr-eas i et.a cabe a aprovação do nome do

Pr-Lmei.r-o Ml.nlstro de parlamentar e com as consultas haverá entendl

menta polí tJ.CO o que da spenea a aprovação

Se o Pr-ame ar-o xí.m s cr-o é ouva do na formação do Conselho

de Na.ru.s tr-os é Lóg i co que a moção de censura acarreta a da aso l oçâo

do Conselho.

r
(~:;;T; F/I"ci:-~ »e: .4A'/>,e,-,õ -'f')

~(w- a;~~
'lUlI1ATVItA

Constituinte SALATIEL CARVALHO

Deputado CIO CARVALHO

2P01652-9
----------,

EMENDA MODIFICATIVA

r;-r-------------UllTONU5TlrlcAçio ,

EMENDA
[:J

2P016!?,Q--=2=-- ----,EMENDA
l?

r;-r TUTO/JIISTlrlc.&o;i.o ,
Dar ao art. 105 a eeguant;e redação:

EMENDA MODIFICATIVA

Dar ao art. 99 a seguinte redação:

Art. 105. Com exceção do Pr-amea r-o Ni.na ata-o qualquer Minis

tro poderá integrar o novo Conselho.

,Art. 99: Compete ao Conselho da Repúbl i.ca pr-onunca arc-se

sobre: JUSTIFICATIVA

- ante r-venção federal;

II - meda das de defesa do Estado i

lI! - todas as questões relevantes para a estabilidade das

anata tuações democráticas i

'IV - questões adrmna s t r-a't avaa que envolvam arrber-e aaes de

Estados ou Regiões.

r
Nada deve l.mpedir a recondução de Naru.a t r-o ,

Deputado CIO CARVALHO

JUSTIFICATIVA

o Conselho da República deve ter outras at.rabui çõea em slo§.

tema de pr-eeadenco.aí.a.emc p~rJamentar1zado.

EMENDA
[J

2P016~~~-7~ ,

r;-r---------'-----T[XTO/~U5TIFlC...çio-------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Dar ao art. 111 a aeguarrbe redação.

Art. 111. Compete ao Mlnistro de Estado;
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I - atuar segundo as da re tr-í.zes e em har-monaa com as ce t r

berações emanaaas do Conselho de Nint s tn-os ; r:r=!PAftTlOO~
• PMDB

11 - exercer a orientação. coordenação e supervisão dos Ó!.

gãos e errt.a dadea da adnn.ru.s t r-ação federal na área de sua competên

cia e referendar atos e decretos a as a.nadoe pelo Pr'eaa.dentre da Repú-

b l a ca e pelo Pr-Lmea r-o jaarn.at.r-o ;

PLEIlAftlO/COlllssio/IUICOIlISsio --,

r.T-------------T~XTO/J!J'TlF'CACÃO--- __,

EMENDA MODIFICATIVA

111 - expeda r- a.ns t ruçõe s para execução das 1e15, decretos Dar ao art. 110 a seguante redação:
e regulamentos;

IV - apresentar ao Pr-eaa denbe da RepúbLa.ca e ao Pr-amear-o

MinJ.stro r-eLabór-ac semestral dos eer-va çoe r-eaã a aedça no M_inistério_i ~

Art. 110. O Conselho de Ministros dJ.ssolver-se-á:

I - ao Lrrí cao da nova Legaa Labur-a t

v - praticar os atos per-tanent.es às atir-ãburções que lhe f'~.

rem outorgadas o~ delegadas pelo Presidente da RepúbLãca, pe.Lo Pri-=

meiro Minl.stro ou pelo Conselho de Ministros;

VI - comparecer ao plenário do Congresso Naca.one.L ou de

qualquer das Casas que o compõem, para debater proposições legisla
tavas e razões de veto do Executivo.

II - pela renúncia coletiva dos xaru e tr-os de Estado;

111 pela va,?ãncia do cargo do Pr-ame Lr-o xma atro:

IV - pela posse do novo Pr-es i dent;e da RepúbLaca ,

JUSTIFICATIVA

Parágrafo. único. Ao Ministro de Estado, sempre que compa

recer às ee ssões do Congresso Nacional ou de qualquer d: suas- Ca-:;

aas , convocado ou não I é reconhecido o da.r-ea to de tomar parte nos

debates sobre proposições que envolvaro matéria sUJei ta à área de sua

competênca a ,

JUSTIFICATIVA

r
São as ha pó tieae s c ab Lve as de da seo Iuçõe s do Conselho de MJ.-

nistros.

Dentro de um s i s tema de pres1dencia11smo parlamentar~zadc

são estas as atrJ.buições dos MinJ.stros de Estado.

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

1tiL~tv7áJ Cevo &l1'2V~Lwe)
AlISIIlTI,UUl

const i tuinte MILTON REIS

~PUTIOO-_

PFL •

fi' c •2PO16!?J?-1
Constitujnte AI EXANDRF COSTA

EMENDA MODIFICATIVA

Supr-anu r- a anda cação Seção IIr e

r;-r------------- T~.TO/J!JsT'FlCAtÃO __,

EMENDA
tJ

f!'''''''~. PMD8

2P016~4::5. ___,EMENDA
l:

P' EN!RTO
CS;;""A;J1 /01 Dar ao art. 109 a seguinte redação =

r;-r-------------TEXTO/J""T'r'cA~ÃO------ ...:...,

Acrescente-se e r ti qo nas 01SPOSlcões Transitórias
com a s e qu i nte redação.

s i s tema de Governo nr ev t s t o nesta Constltuiçao,
com t nd i cacâo do Pr-t met r-o Hi m s t r-o, serã t mnl a nt adu no l"lâXlmO
ate 31 de dezembro de 1.988.

Art. 109. Ao Conselho de Mlnistros, formado pelo Pr-amea r-o

l'hnJ.stro e pelos Mlnlstros de Estado, compete:

- elaborar o programa de governo e formar meda.dae relato!

vas à sua execução;

11 - apr-ec aar- pr-o.je to de lei de da r-etir-ã aes orçamentárias

proposta de Orçamento da umêo :

111 - apr'ec i.ar- planos nacaonaa a e r-ega onai s de de senvo Lva-,

JUSTIFICATIVA
menta,

IV - opinar sobre questões encaminhadas pelo Pr-eeadenbe ' da

Repúbll.ca.

A tmo l an t a câo de um s i s t ema presldenci.!

lista com s ub s t ánc r a parlamentansta faz-se necessãrio Com

a mai or urgencla. Dai, ter-se f i xa do o prazo mãxlmo dando DOO!,

tunidade ao ab r-ev t ament o de sua r mpl a nt ac á o pelo Pr e s t den te da
Repíib l i c a , '

b '_r:.:t'-'-1, .J...
I AISIIlATUIl&

12 - As deca sõe s do Conselho de Ml.nistros serão tomadas

pelo voto da maaor-í.a absoluta de seus membros.

§ 22 - As decisões do Conselho de M1nistros obr-a.gam a to

dos os seus membros, que ficam por eles eoLa.dár-La e cOlef:J.vamente

r-eaporraáve aa ,

§ 3 2 - O Conselho de Ml.nl.stros será convocado pelo Presl.

dente da República, pelo pr-amea ro xãmeta-c ou pela maa oru a absoluta

dos MinJ.stros de Estado.
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JUSTIFICATIVA III - coordenar as ativa dade s adrm.na s t.r-ata, vae do Poder Ex~

cutnvo a ele delegadas i

o Conselho de Ministros participa atJ. vamente elaborando o

programa de governo e apreciando planos de desenvolvimento elabora

do pelo pr-ameí.r-o Mlnlstro sob a supervisão do Pr-eaa derrte da Repúb1l

ca ,

IV - convocar r-euna.ões. do Conselho de MinJ.stros;

v - ~nstaurar processo Leg i.a l.atnvo que verse matérl.a ine

rente à competêncaa do Conselho de Mlnlstros, resssalvada a prece

dêncaa de anãc i amva do Pres1dente da RepúbLaca;

VI - ser ouva do pelo Presidente da RepúbLaca quanto à no

meação e exoneração dos Mlnlstros de Estado;

VII - auge r-a.r- ao Pr-esu.denbe da República a exoner-ação de

xaru etrr-c de Estado;

const t tumte JOAQUIM HAICKE!

EMENDA MODIFICATIVA

r;-r- T!.TlJ/~USTIFICAÇio ......,

IX - promover a unidade da ação governamental, coordenando

a ação dos Mlnl.stéríos;

VIII - elaborar f juntamente com o Conselho de Narnstiros , o

Programa de Governo, dandO caêncaa deste ao Congresso Nacl.onal,

X - elaborar planos nac tonaa.s e r'ega onaae de de aenvoLvamen

to, com a super-vaeão do Presidente da República. submetendo-os ao

Congresso Naca onaâ ,

2P016~Z~-O~ ~EMENDA
tJ

Deaa gnar- o Capítulo rIr do Título 111 de Seção V

Do PrJ.meiro Mlnistro e Conselho de MinJ.stros e MJ.nistros

de Estado e

XI - e Labor-ar-, sob a super-vi.eão do Pres::t.dente da RepúblJ.

ca, o projeto de Lea de diretrlzes orçamentárias e a proposta de or

çamento.

Dar ao art. 101 a aeguarrte redação'
xrf - acompanhar, com a colaboração dos M1nl.stros de Esta

do, os p r-oj e tros de Le a em tir-anu, tação no Congresso Nacaonaã ;

Art. 101. O Presidente da necúbt i ce , em dez dias aeguan

tes à sua passe, nomeará o Pr-Lmea r-o Minlstro, levando em conta as

forças par-tndáru as e poã í m cas que compõem o Congresso nacional.

XIII - comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nacao

nat , ou às suas Comissões, quando convocado, ou requerer data para

seu compar-ec imarrto ;

§ 19 - O Pr-ame i r-o Nana s t r-o , dez dias após sua nomeação, cC!!!

parecerá ao Congresso Nac~onal para dar c i ênca a do programa de gove.!:.

no aprovado pelo Conselho de Nzna s t r-os ,

§ 2!! - Exonerado o Pr-Imea r-o M~nistro, em dez daas , deve- o

Presidente da Repúbllca nomear outro, observando o da spcs ro neste ao!:

ta.go ,

XIV - exercer outra-s at.r-abufçõee pr-evz s cas nesta ccnsta tu.!

ção ou que lhe :r~rem delegadas pelo sr-eeaderree da RepúbLaca ,

Parágrafo úruco , Para ausentar-se do Pais, o Pr-Lmea r-o MJ.

ru.s ero às mesmas normas previacas para as ~~a~e~s_ da ~z:esidente da

República ao Exterior.

JUSTIFICATIVA

JU5'l'IFICA'l'IVA

r

o Presidente da República deve consultar as forças polít2

cas para nomear o primeiro Ministro e este em dez dias dar c í.êncae

do programa de governo.

o Pr~m~1;.r9 MJ.nistro·é o pr~ncJ.pal auxa.La ar- do . .Pr-eeadent;e ,

a.nat r-ument o pojLti.oo de mediação entre os poderes e será um controli!

dor é Unl.flCador da admi m e'tr-acão .

r ~ I •

EMENDA 2P016~ª-8 EMENDA 2P016~"~-6

tJ Constituinte MANOEL MOREIRA rr;~~~~ f!J ccns t z t ua nte MANOEL MOREIRA J r:=';~~~~

t?
PLtN""IO/CO*4lssÃo/suaCOIIIlssio

J ~''''~EJ
rI.ItM ..RrO/COltrssÃo/su.caItIU.io NN"-;;;;j PLENÁRIOPLENÁRIO 3 01? 'tV01J8lJ

TEXfo/~USTrrrc..çio_--_-_-_- --, r;-r-------------nuo/JusTlrrc..çio----- --,

EMENDA MODIFICATIVA El~ENDA MODIFICATIVA

- Dar ao art. 108 a aeguante redação'::
, r

Dar ao art. 95 a seguante redação:
S I c

Art .108. Compete ao Pr-ame a r-o M::t.n1stro: I t. "A'rt.' 95. Compet~ ~o Presidente da\Repúbl:lca:

-I. - pr-es i da r- as r-eurn õe s do coneeâho- de Ni.ruatr-os , observ§:

do o da spoeto no Lnc a eo XXIX do art.

I - exercer a da r-eç ão superior da Admana s t.r-ação Federal,

com a cooperação "do Pr-ame a r'o Mln).s~ro-_e do Conselho d: ~l_n:strost

11 - auxillar o Presl.dente da BepúbLr.ca, na direção da poli. 11 - nomear e exonerar o Pr-amea r-c r-hnJ.5;tro na forma da Cc.~

't a c a geral de Governo e aer- co-responsável por e La ; tttuJ.ção;
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111 - nomear e exonerar os Ni ru e t roe de Estado, OUVJ.QO o

Pr-ame ar-o MJ.nJ.stro;

IV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os i"lJ.nJ.s

tros do Supremo 'Pr-r.bunaI Federal, dos 'I'r-a.buna.a e Sup er-a cr-e s e do TrJ.

bunal de Contas da üru ão , os Chefes de rm aaão daptomâtn.ca de caráter

permanente. os Governadores de 'Per-r-a tiór-a.oe e o adrm.n i e t r-ador- do D1.§.

trJ. to Federal e. quando deberrmriado em 1e1., outros ser-va dor-e s ,

r

antes de aprovados pelo Congresso nacional, os atos, tratados ou eon

:enções a nt.er-naa conaa s , se a a s tc o aconselharem os interesses do P.!.

1S;

XXVIII - prover e exta.ngua r- Os cargos púbLa cos t'eder-aa s ;

XXIX - pr-esa da r- as reuniões do Conselho de Ministros, qu~

do a elas comparecer;

XXX - nomear os chefes do Gabinete Civil e Mllltar;

v _ a.ni.c a.ar- o processo Lega s Latn.vo , na forma e nos casos

pr-eva s toa nesta coneta t.ui.ção ;
XXXI - nomear o chefe do Serviço Nacional de Informação.

VI - aancaonar-, promulgar e fazer pubLacar' as 1e1.5 e expe-.

da r- decretos e regulamentos para a sua f'a.e L execução;

12 - O Pr'eaadenbe da República poderá delegar quaasquer'

atr-abui.ções ao Pr-ame ar-o Na.naa't r-o , salvo as a.ner-enbes ao exercício da

VII - vetar pr-o jetos de 181, total ou par-c aaf.merrte , na for

ma pr-eva s ta nesta Conat a trua ç ão ,

VIII - da spor- sobre a or-gena aação , estruturação, abr-a.bua,-.

ções e .runcacnemento dos órgãos e entadades da Admrruat r-açãc Federal;

IX - g ar-an tu r- o f'unc aonamerrtio regular dos Poderes e das

ms ta tui.çõe s do Estado;

Chef'aa do Estado.

§ 22 - Os atos do Presidente da República devem ser refere!!.

dados pelo Pr-ame a r'o MJ.n1stro e pelo xaru eta-c competente.

§ 32 - Enquanto não eobr-eva.er- sentença condenatória nas i!!

frações penaa.s comuns, o Presidente da República não estará sujeito

a pr-a.eão ,

X - assegurar a r.rrtangi.b a La dade da ordem cons t i truc i ona.L, JUSTIFICATIVA

A compe têncf a do Presidente da República é compatível com

um sistema de presidencialismo parlamentarizado.

XI - manter relações com Estados e s t r-ange i.r-os ;

XII - celebrar tratados, convenções e atos ancer-nac ronaa s ,

ad referendum do Congresso Nacional;

XIII - declarar guerra, depo i s de aut or-a z ado pelo Congres

so Nacr onaf , ou, sem pr-éva a au tor-a z ação deste, no caso de agressão

e at.r-angea r-a ocor-r-ada no an ter-vaj c das sessões Leg i.s Latuvae ,

XIV - fazer a paz, ad referendum do Congresso Nac aonaâ ou

r
üons t ã t.umte MANOEL MOREIRA

depoa s de por este autor-a aado ;

xv - aubor-i.aar-, nos casos pr-ev i et.os em Le a complementar,

que forças eat.r-angear-as ou vmcutadaa a or-garu smos arrternac i onais

tir-anaa tem pelo terri bôr-a o nacional ou permaneçam t.empor-ar-a.amen te ;

~'''.~2?tOl/88
= TUTCIJU5TlrIClçAO' _

EMENDA MODIFICATIVA

XVI - decretar a moba Liz ação nac i onaf , total ou parcialmeg Dar ao art. 90 a seguante redação:

te;

XVII - deternu.nar-, em s i tuaçõe s de crise, meda.daa const1t,!:!.

oa onaa s de defesa do Estado;

Art. 90. O Poder Executlvo é exer-ca do pelo Presidente da República,

com o auxí l ao do pr-amei.r-o Ml.nlstro, dos MJ.nistros de Estado e do Co.!!

XVIII - decretar e executar a .i ntervenção f'ederal;
selho de Minlstros.

XIX - remeter ao Congresso Nac a ona'L mensagem sobre a 51 tu,!

cão do Pais, por oc aaa ão da abertura da sessão Legi s La't a.va ; JUSTIFICATIVA

XX - exercer o comando supremo das Forças Armadas,

r;T-------------TtxTO/JUSTlnClçiQ, ~

Pretende-se anstieur-er- o s i stiema do Pr-eaa dencí.aâ i smo parla

mentar'1zado, para eva tal" os erros do Pr-ead dencd aLa emo ampe r-Laâ ,

~,...~
't3!OlJ88

PACHECO

2P016~!_-8 ~
CONSTITUINTE ORLANOO

EMENDA
l?

rXXIII - prestar anualmente ao Congresso Nac a ona.L, dentro

de sessenta da aa após a abertura da sessão Leg r s La t a.va , as contas

relativas ao ano an cer-aor-:

XXI - pr-at i car- atos que vi.sem à conservação da nacaonaja da

de br-asc.Le i r-a:

XXIV - concede r- a.ndu.Lto e comutar penas, com auda.ênc a a dos

órgãos Lna t z tuídos em le1 e nos casos por esta não vedados;

corm.esão de governo e s cr-ange a r-o ;

xxv - nomear os oracaaa a-gener-aí s das Forças Armadas, o Pr~

curador-Geral da RepúbLaca e o Consultor Geral da RepúbLr.ca ;

XXII - autor-i sar br-aaa Le a r'oa a acea tar- pensão, emprego ou

EMENDA MODIFICATIVAXXVI - eda tar meda.das pr-ovasôr-tas ad referendum do Congre~

50 Nac rona'l , nos termos desta Constituição;

XXVII - autorizar que se executem, em caráter provisório, fos:
Dar ao art. 91 a seguinte redação e renumerar os parágra-



0605

Art. 91 A e Le aç ão para Pr-e aa.denbe e Vlce-PreSldente da

RepúbLa c a , far-se-á por auf'r-ag a,o um.ver-sat , direto e secreto, noventa

da ae antes do t ê rrmrio do mandato p r-e s r denc i.a.l ,

§ 1
2 - O c andadabc a vc.ce-preaacervce da Repúb La c a , a't.end a-.

do o ex i g i do no art. '16, § 3 2 , I e 6!!:, será r-eg.i s t r-eoo com o Candld!

to a Pr'e s aderrbe da Repúb La c a , sendo votado Juntamente com este.

22 _

Se o cap i t al é e s t r anqe i rrr não há como querer travestir
esta empresa de b r as z j e r ra , E no mirumo um puro contracenso dz ze r

que uma empresa é brasileira se sua propr i edade é es t ranqe i r a .

De outra parte, creio fundamental de t iru r Já neste ar

t i qo que no casa dos setores considerados es t rat éqacos para
desenvolvimento nacional que se os defenda e os apoie de forma e~

pec í f'i ca e pr í v í Leqaada •

Esta emenda apresento por nobre sugestão do const i tuín.,

te Manoel NoreLr a - PMDB-SP.

3" 

4' -

JUSTIFICATIVA

É ampr-eaca.ndLve L criar a figura do vãce-nresrcerrce •

PACHECO

2P016f?,ª_-4~ _,
CONSTITUINTE ORLANDO

Dar ao § 12 do art. 93 a aeguarrte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

r.T-------------TEXTo/JuSTlFleAç~o-- _,

EMENDA
f:J

PACHECO

2P01662·6-----------,
CONSTITUINTE ORLANDO

PLENARIO

EMENDA
tJ

r.r TtxfC/J\lSTlFteA~i,(l _,

EI4ENDA SUPRESSIVA, MODIFICATIVA E ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 12. § 22 e § 32 do Art 200. Capítulo I.

Título VII, do Pr oje t o de Constituição.

5upr una-se o § 1Q do art. 200 e dê-se a seguinte reda
ção 'ao § 2Q que passará a ser o § 12 e, a i nda , as seçumt.es red~

ções aos Parágra fos 2 2 e 32 do ar t . 200 I Cap. I, Título VI I do
Projeto de const í turção-

12 - Em caso de impedimento do Pr-eaa derrte da Repúb Laca ,

auaênc aa do País ou vacânc aa , serão chamados ao exercício do cargo

eucessavamerrte o va ce-Pr-esadenbe da Repúb Laca , o pr-eaa derrte da Câma

ra dos Deputados. o Pr-eea den te do Senado Federal e o Pr-esa derrte do

supr-emo Trlbunal Federal

Art. 200 - Será considerada empresa nacional a pessoa ..
JUSTIFICATIVA

.-- § 12 _ A Le a tns t i tuíra programas de s t i nados a fortale

CB-T a' empresa nac i.cna I e melhorar suas conda ções de compe t a t LvIug

de Interna e Ln t e r nacu cna I medi ante .

I - lncentIvos e bene f ac i cs flscais e creríi t íc í os dife-

r enca adus ,

11- proteção especial às a t i v í dades consideradas estra

tégicas para a defesa nacional ou para o deaenvoIvrment.o tecnoló

qa co •

Havendo a pr-evasão do va.ce-Pr-esi.dent;e da República é esse.!:!.

c aa'l prever sua assunção à Pr-e s a dênc aa no caso de ampedamerrto ou va

câncaa

~ Pl.tNARlrJ/COIl,ssio/SU.C(lIlISS~O---------'

Et4ENDA MODIFICATIVA

r.r TUTO/JlJSTII'Ic;:AÇÃO _,

PACHECO

2P016~1~~2~ --,
CONSTITUINTE ORLANDO

EMENDA
P

- § 2Q - Na aquisição de bens e serviços, o poder público
dar-é 'tratamento preferencial à empresa nacional;

-- § 32 _ NO·S setores eCDnô~icos considerados es t r-at.éqa ccs I

para o desenvolvimento nacional,para beneficiar-se do di spcs to nos

pará,grafos 12 e 22, a lei poderá exigir que a empresa nacional tem
bém detenha o controle tecnológico em caráter permanente, excIusj,
vo e ancondf c Lona j ,

I - E cons1.'derado controle tecnológico o exercício, de

o i re i t o e de fato do poder dec i sdr í o para desenvolver, gerar, a
dqu i r i r e absorver a tecnologia de p'r.odut~ e de processo de pro
dução.

I

JUSTIFICAÇAO, -

texto cons t i tuc i ona l não deve cometer o erro de apro

var uma formulação absurda . Pois definir se uma empresa é bras r

leira ou es t r anqe i r a" slgni f1ca exatamente de f i nf r sobre a sua

pr opr i edade E sua propriedade é de f íru.oa por quem é dono do seu

-cap i tat r

Supr-ama r- a t.nda.cação da Seção II do Capítulo rII do Título

III, dando-se ao art. 107 a aeguante redação:

Art 1_07. O Pz-amea.r'o Nana s trro , em caso de ampedamerrtoj se

rá eubs tn, tuído pelo xana s tr-o da .rustii ça
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JUSTIFICATIVA

o ampedamerrt.c é bastante possível sendo ne ceas ár-ao

o aub s t atuto do Pr-Lmea r-o Na.n i s t r-o

prever

fronta o comando do inCISO 11 do art. 3 2 , que estabelece como tarefa

fundamental do Estado r eduz i r as desigualdades regionais.

Além disso, ao permitir que a ene r q i a proveniente do Estado
menos de serivo Iv ado se agregue aos custos de produção do Estado mai s

forte, o orspos í t rvo fará com que o Estado produtor de ene r qa a elé

t r i ca , ao Importar produtos mdus t r í aj i zados , Importe também o Im

posto qUE: - ão lhe foi nenm t i oo cobrar, agravando ainda mais o qua

dro de des igualdades

DEPUTADO JOVANNI MASINI

2P016~7_·7-------,J m-,,:::"~
DEPUTADO JDVANNI MASINI . c.....!',.~ _J

EMENDA
l:PLENÁRIO

EMENDA
tJ

re-r TUTO/.... ST'flCA~io ____,

PLENÁRIO
Dê-se a sequmte redação ao parágrafo úru.co do art 209:

r,r------------- TEXTOIJU$T'rICaçiio ____,

Parágrafo único - Havendo i nterease nac i ona l nu r!

910na1, o PresIdente da Repúbli
ca pode aut or i zar Inves t iment os de cap I tal estran
geiro nos setores de transporte f e r rov l é r i c , rodo

v i ãr i o e tu dr-ov i ãr i o , "ad referendum" do Senado da
RepúbLa ca •

JUSTIFCATIVA

Os setores de transporte ferroviário, r odov i ár í o e hidrovl!
rio exigem investimentos de alta monta I para os qua r s nem sempre há

c ao r t a I nac Lcna I d r sp cn Ive L Por outro lado, é i neqéve I que o País

está a neces s i t ar , de forma cada vez mai s premente, de f'e r rnv i as i rq

oov r as e hidrovias, que permitam um adequado escoamento de nossos
produtos

Eliminar I enquanto v i qer a const i turção , a F pus s Ib aLrdade de

colaboração do capital es t ranqe i ro nestes setores pode ocas~o!",ar s!
rios entraves ao deaenvo Lviment o no País.

Imp õe-c s e a necessidade de deixar aberta uma porta. Com as
devidas cautelas que preservem ~ i~teresse e a s~beranIa do país,~o
mo propomos: autorização d~ 'Presidente, "ad refe~e'ndumll do Senádo.-

, ., ~

subst i tua-se o art. 26 do Ato das DISposições Con~

t i tuc i ona i s Gerais e Transitórias pelo seguinte:

Art. 26 - A União concluirá dentro de cinco anos o
processo de demarcação das terras indí9.~

nas, conforme normas a serem es t abe Lec rdas por lei

complementar, f i cando homologados os atos demarca
tórios constantes do RegIstro Imobiliário antes de
IQ de fevereiro de 1987,..

JUSTIFICATIVA.

A emenda visa assegurar aos indígenas as terras que,

con forme seus costumes, lhes devem pertencer.

, V-- •

As s i natu r a s

r=T-----------,---, rEl..O/JUs·,rleaçÃ~- ,--,-- -,

,

• (;;Or/f'1l1/iJ"-f.,{/l.s~·/V)

.EMENDA 2P016,ª,ª_.5'---~ ---'J m-P':O'"B""~PCONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK . c..!:!' _J

DEPUTADO JOVANNI MASINI

PLENÁRIO

. ,

:: u~·~~o~

0;)017;J

01 _ Naph't a La Alves de Souza

02 - Maur-o Mar anda

~03 ~- Arnaldo Moraes.
0"41_, Jonas, Pa nhe ar o

• 05' - Ed i va l.do. ~Iotta .
Oó ... An t o n r o .Gnspar..

0- - José VIana

OS - ~UI: Soyer

09 -' RI ta Cama!?

10 _.Alcenl Guerra,

11 - t.laguIto v i Je l a

suor rma-ee a alínea' "b" do Inciso 11 d~ § :0 do art 184.

" '

JUSTIFICATIVA
, ..~
.. I

'ó d í spos í t i vo que pre tendemos suo r i r ccf i oe frontalmente c'orr

a t écriica adotada na remodefação do próprio IC~", d-e- vez que ~;nsagra
a incidência na ponta do con·su~o. .. -,., .

Ao bsne r i c í ar os ES....fades ccnsurn i do r e s ""de :ê~mbustível e ener-
, t ~ "

gla, às custas da nena l i zaçãp .do Estado orodutor f( ?r.IvIlegIando a(s-
I SIm os entes federados mai s fortes e de senvo l v i co s econorm camerit e , a

, I

• INCLUA-SE ONDE COUBER' NO' TÍTULO II, DOS DIREITOS GARANTIA'S 'FLNDAME!:!

'I TAIS {CAP.· II' - DOS10IREJTOS SOCIAIS):'

- ~ garantida, aos aposentados e pens i oru.s tas t a .ccr-reção

I
I 'do valor das apnsentatíor ras -er pensões I de modo a manter

o valor real da época da-concessão do benetIcdo ,; ~
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.se os constituintes negarem este benefício mínimo ao
~omem d~ campo e.~tarão revelando extrema insensibilidade com esta
categoria profissional~

não estamos lhe fazendo a justiça que merece, mas, apenas, tenta,!!
do ~diminuir 9 seu tempo de trabalho pa~a meio século de ati\fida
rie.

PT!"""O~• PMDB

~ =--..:.... CDIIIITITUIIllTr._"- ,

E Questão da mais elementar justiça garant~'r às pessoas

o direi to de envelhecerem com di qru dade , A manut ençãn do valor real
das aposentadorias e pensões é direi to elementar da pessoa hum~na ,
conquistado na mai or parte das vezes através de trabalhe' árduo na
maaor parte da vrca ,

Não é Justo condenar o aposentado E' pensionista a um e~

tado progressi vo de indigência - apesar da.s aposentadorias e pensões t

na época da concessão, terem tido um valor razoável - t em função da

inflação que não é cuipa dele.
Portanto, manter o valor real das aposentadorias e pen- .

sões não é s6 uma questão de justiça, mas também uma o~tig-ação • "da

sociedade.

r.T"-------------u:lTo/JtJlITlfIC..çio ~

PLENARIO

Art. São nacinalizados os estabelecimentos bancá _

rios, as ;>e~pr~sas fina~ceiras e de seguros\ e-
xistentes no Bra,sil, as quais, deverão ser
const.Ltufdaa. majori'tariamEmte ,com Capital N,!

cional.

Pa:r:ágrafo (Jnico - Considera-se empresa nacional aquela
cujo controle de capital seja majoritariamen
te brasileiro, e a sua sede no país o centro
de suas decisões.

Acrescente-se onde couber, no Capítulo IV do Titulo VII

os artigos abaixo:

= TtltTOIJUSTlflC.....i.O -,

2P016Q~---,,-3=--- ~
FRANCISCO PINTO

tJ PLENARIO

EMENDA
tJ Deputado

Acrescente-se uma parte final ao inciso IV, do arti
go 237, com a redação abaixo:

Art. 237 •.••••.•••.••••.••••••••••••.•••••••••••••••

Art. A União terá o controle acionário dos es tebe
lecimentos de crédito e das seguradoras pr!
vadas existentes no país.

....................................... .
IV - Aos sessenta e cinco anos de idade, ao homem,

e, aos sessenta à lIIulher; e, pelo exercício do trabalho rural> aos
sessenta e cinco anos de idade ao homem, e, aos cinquenta e cinco
à mulher.

"JUSTIFICATIVA

o trabalhador rural é uma categoria profissional que
tem que ser tratada de forma excepcional ao se fixar normas para
a sua aposentadoria.

Por que esta diferenciação de tratamento?

Todos sabem que o trabalhador rural não contribui .!!!
retamente para a Previdência Social. Isto acarreta, por via de

consequência, a impossibilidade de se estabelecer tempo de servi
para sua aposentadoria. Esta dificuldade seria superada através

de atestados fornecidos 'pelos proprietários rurais, o que poderia
ocasionar o forneciJlento gracioso de atestados, além de não reso.!
ver o problema do trabalhador autônomo ou, do eaapesInu , seQl< qual

quer vínculo e.pregatício, mas vivendo e tirando o seu suste~t~
do ca.po.

Como o trabalhador rural começa a trabalhar aos 10 e
até aos 8 anos de idade, não é justo Que ele. se aposente, por

veltlice, com a nesma, idade dos trabalhadores da cidade, qué come

çam li trabalhar-diante da fiscalização existente-aos 15 ou 18
anos.

Os t rabalhadnres rurais Que tem c~rteira ~assinada .... e

é a lIinoria, seria fácil comprovar o seu tellpo -de serviço e cons~
quenternente se aposentar COA'! idade inferior aos 60 anos, após 35

anos de serviço. Os demais, os autonômos e os campesinos que tra

balham para si. em pequenas glebas ,e que vendem alguns dias de tr!
balho a -terceí.ros , 'não teriam coao comprovar seu tempó de servi
ço. No entanto, todos eles 'exerceram sua atividade por mais de 45
ou 50. anos de trabalho. "-

Quando propomos, portanto, a redução da aposentado-,

ria .do ,trabalhador rural que, hoje, é de 65'anos para 60 anos

A história mais recente do Brasil tem revelado a cres-

cente força do capital financeiro nas decisões governamentais. Ex
pressa, também, que os banqueiros detêm uma soma de poder tão im

portarrte, que são capazes de minar, desgastar e destJ;ui~ qualquer

política econômica-financeira que, mesmo supar f'LcIa.Imeqte , contr,!
rie seus interesses. Embora)com a instituição do Plano Cruzado I ,

os banqueiros tenham mantido e assegurado seus privilégios, o si~

pIes fato de terem os seus lucros suavemente redu~idos, por alguns
poucos meses, conseguiram torpedear e arrebentar com o Pr1ano go-
vernamental de combate -a inflação. O Governo não pôde ou não quis
enfrentá-los.

Na verdade, há culpa também do governo, quando nomeia

somente banqueiros privados para compor o Conselho Monetário Na

cional. Mas não é só isto. Sem nacionalizar os lucros estrangei
ros no Brasil e sem deter o controle acionário dos bancos, não há
governo que se sustente no país, a não ser Que submeta-se as suas

descabidas exigê~~cias. E de se notaf seu monumental Jp,oder, quando,
em determinados momentos eles contrariam com juros exorbitantes,

t interesse_s das chamadas forças produtivas (indústrias, co~~cian
t es , pecuaristas e agricultores) e momentaneamente do prõpr í o \ go

verno, sem sofrerem qualquer redução do seu poder.

Uma política econômica-financeira séria no Brasil somen
te obterá êxitõ, se o Estado detiver o controle acionário dos es
tabel7cimentos banc~rios, das -e~presas financêiras e de seguros

privados existentes no país, além da nacionalização dos bancos es-
trangeiros aqui sediados. - ~ -

Sem estas providências el'ementares, tudo que se fizer

esbarrará na intransigência arrogante da fortaleza inespugnável,
onde se acast.e.l.am os interesses e privilégios dós detentores do

capital financeiro nacional e internacional.
~ S'de ~e notar que, por estia sugestão constitucional, não

,se pr-opõe a extirpaão completa da figura dos de~entores do capi-
tal financeiro, mês apenas o submete ao controle do' Estado, como
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já ocorre de forma assemelhada com a existência t em nosso meio,
do Banco do Brasil, empresa que tantos e inestimáveis serviços

tem prestado ao país, apesar das limitações que lhe são impostas

pelo Conselho Monetário Nacional controlado pelos banqueras pr.!
vadas.

r

JUSTIFICAÇAO

A Emenda visa a an í s t i ar os débitos previdenciá
r i os das entidades política-administratJ.vas da Federação, através
de cr i t ér í.os - prazo de lO (dez) com carência de 2 (d01S) anos
que possibilitam e re t rvament e a sua Laqu.ldaçãn ,

~ sabido que os débitos dos Estados, do ni atr í to
Federal, dos Territórios e dos MunicípJ.OS para com a Previdência

Social vêm-se acumulando há vários anos, de um governo para outro,
sem que se encontre uma solução definitiva para o problema.

~ 'LIN"Rlo/CC"lsdo/$UlCOllIssio --,

= TEXTO/JUSTlFICAÇio ---,

AItera o art.. 83 com a redação abaixo:

Adotando-se a dispensa do pagamento dos encargos
legais - multas e juros -, os déb.itos, com os seus valores corrJ.g!
dos monetariarnente I poderão ser liquidados por aquelas entidades
políticas, sem grandes dificuldades, dentro do prazo ora proposto.

Assim resolve-se uma situação que consulta às

cunven í ênc Las dos Estados, do üa s t r í t o Federal, dos Territórios e

dos MunicíploS, liberando-os de uma obrigação que não pode nem de-

ve ser mais procrastinada, e atende aos legítimos interesses da
Previdência Social, que tanto precisa dos vultosos recursos que
ingressarão em seus cofres medi ante a liquidação dos r e rer i dos dé
bitos.

2P016~!._5 ~
FRANCISCD PINTO

EMENDA
tJ DEPUTADD

Art.. 83 - As Leis Complementares serão aprovadas por
maioria absoluta dos votos dos membros de cada uma das Casas da
Congresso Nacional, pelo processo nominal ..

JUSTIFICATIVA

Se as leis tem a sua hierarquia, o rito processual

para a sua elaboração ou modi ficação tem que obedecer a regras
também di ferenciadas.

Assim, para alterar a Constituição são necessários
2/3 dos votos das duas Casas do Congresso, com votação em dois

turnos. Para a aprovação das leis complementares que, pela sua i!!!.
portância, se colocam logo abaixo da lei magna e acima das leis
ordinárias, deve se exigir o quorum da maioria absoluta. Ao mesmo
tempo, é necessário que fique expresso que a votação deve ser re,!

lizada em cada Casa do Congresso e que o processo seja nominal.

A prática parlamentar tem demonstrado que, não esta,!!
do expressa no texto constitucional, a exigência das votações no
minais, as leis complementares acabam sendo aprovadas, até mesmo,

por votos de liderança, como ocorre com as léis ordinárias.

Creio que a fixação desta norma é tão salutar, quan

to aquela outra já consagrada' pelo substitutivo do Ilustre Rela
tor, ao tratar de emendas a Constituição.

DEPUTADO O~LID BRAZ

PLENARIO

r.r------------- TUTO/~U5TlflC...ÇÃO_- -,

EMENDA MDDIFICATIVA
DISPDSITIVO EMENDADD: Art. 51, § 8.

o § 8º do Art. 51 do Projeto de Constituição "AII passa a
ter a seguinte redação:

uArt. 51

§ 8. A lei estabelecerá os limites de idade, est ab Ll Iua
de e outras condições de t rans f'er ênc ra do servidor nu Latar, para
a ãnat av Ldade ,

r

EMENDA 2P01672·3'
tJ-~~a~~-~;,s~~-tul~;~-;~;~~~c:~;e-{~==_=__~J Cl--r~'~l~o~

CC-;;'-e~;~;;----",,,.,","""""'",0'""'" --- -. -- - --. - -- ] t:-~-;~'~/~J

r
----------·--:re~-:~~'~::.,':'~o':::;:·-~iSP~~:;õ~~--~~nstl:~~l

c í ona i s seraas e Transitórias,' o seguinte ar t aço r

"Art. - Os -déb atoco dos Estados, MunicípJ.os,

Distri to Federal e Territórios', para com a União, decorrentes de
encargos de previdência social, vencidos até a data da promulgação

I
desta const i tuição, serão Laqu.í dado s J com correção monetár ia t no

prazo de la (dez) anos, com. carênc i a de 2 (dois), dispensados os

Juros e multas sobre eles incidentes

A mudança proposta se resume em acrescentar a expressão
"ESTABILIDADE" ao rol dos aspectos a serem regulamentados em lei
especí fica.

Desta forma, devem receber o mesmo cuidado e at,ençãq os
aspectos referentes ao Larm te de adade para a permanência nos di
ferentes postos e gradua'~ões, a e s t ab i Lí dade na carr e i r a maLdtar
e as condições de t r ans f'e r ênc í a para a Inat rv í.dade . Tais a~pe.E.

tos envolvem cons i derações técnicas de carre i r a J que por sua espe
C1 fiei da de devem merecer tratamento cauteloso para que seja as
segurada a justiça distributl va , a daspei to das di ferenças entre
serviços I quadros, postos, graduações e tantos outros fatores c~
da c Lcnan t es ,

A Carta Magna não deve s Impl esmente s.i Lenc.í ar sobre as
condições de estabilidade dos serviàores públicos militares, mas
estabelecer a sua regulamentaçã~ vi a norma infra-constitucional.

Apenas para elucidar com um exemplo a complexidade do

assunto, a expressão, constante do Projeto de Constituição IIAu, lia
lei estabelecerá as condições de transferência para a inatividade"
somente abrange os militares de carreira, estando excluídos b,s tni
I r t ares temporários e os' que prestam serviço militar inicial, que,
ao deixarem o serviço ativo,' não são transferidos para a inativida
de, mas sim licenciados. -

Portanto, o' que se pretende é que a lei cubra todas as
si tuações peculiares que ' envol vem os militares, inclusive da' esta
bilidade, já consagrada para os servidores públicos crví s , -
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DEPUTADD DELID BRAZ

r;T-------- PUll.lII1JO/COIoIlSSioISUlCOllIUio--- --,

Bras i L, que já se chamou "Estados Unidos do Bras i I.'' con-
sagra o princípio do regime federativo Assim é que, a partir do
art 112 da Constituição, eva denc aevs e o federativismo, até mesmo na

denominação do País I que é República Federativa do Brasil.

2P01674-0
o\UTOFl--------------,

PLENARIO

= Tl:UOlJUSTlFICAÇi.o- ,

.EMENDA
tJ

II§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão cil!
co Senadores, com mandato de oito anos.

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPDSITIVD EMENDADD: Art. 57, §§ 10 e 20.

redação:
Dê-se, aos parágrafos 1º e 2º do art. 57, a seguinte

Tal p r rnc Ip Lo, porém, não é r espe i tado quando se trata de
eleições para ocupar cargos com jur í sdação em toda o t er r r t õr i o na

cional, bastando a simples maloria de votos, sem qualquer v~nculação

aos resultados que devem refletir a situação de cada um dos Estados I

que integram a Federação.

§ 20 A representação de cada Estado e do Distuto
Federal será renovada de quatro em quatro anos, aI ternadamente,
por d01S e três quirtos. 11

Eleva-se o número de Senadores a serem el e i t os em ca
da Estado e também no Das t r i t o Federal, passando de três para
canco , em face da como.rexrcace cada vez mai s crescente dos pro
bLemas cuja solução incumbe ao Senado Federal. Em decorrênciã
altera-se o § 2Q, relativamente à renovação da representação
senatorial.

Na pr ãt i ca , o Que ocorre é um nomnrumet i ment o do federa ti

v i smo, pois os Estados membros pa1ssam a adquí r rr maior peso nas dec..!,
sêles de interesse nacional tão soment e em função de sua maacr popul~

çãu , muatas vezes migrante de Es~ados que acabam por se verem mergi-

naj a zaoos , J

Com a emenda proposta !procura-se atrnqí r o ob jet í vo de

tornar o preenctumento de cargo~ eletivos de âmbito nacional veE.
dadeiramente rnaas r epresentat rvo , minimizando os efeitos de pon
deração relativa dos Estados mais populosos.

A presença de Senadores, no Poder Leq.í s Lat.avo , nem
sempre roa uma constante no Estado br as i LeLr o . Na vigência da
Cons t atuí çso de 1937 I aos IIrepresentantes do povo", mteqran 
tes da Câmara dos Deputados (art. 46), contrapunham-se os mem
bros do Conselho Federal como representantes dos Estados (art.
50), um para cada Estado (art. 50, § úru.co ) e mais 10, de Lr-.
vre,nomeação pelo ares i dent e da República (art. 50), todos pas
sando, a J.ntegrar o Parlamento Nacional (art. 38, § 1º). A re=
presentação, pois, dos Estados fazia-se pelos membros do Canse
lho Federal, com mandato de 6 anos (art. 50). -

A aprovação dessa emenda Lmpõe-cs e até mesmo por uma
questão de coerência com o princípio adotado pela const r tuição I

não só na adoção da terminologia, Federativa, mas em inúmeros
dispositivos que reservam t oent i dace de tratamento aos diversos
Estados membros, sem qualquer influênica do número de seus habi
tantes

= TUTO/JUSTI'ICAÇÃO ,

A denominação de "Senadores" esteve presente nas de
mais Cartas Constitucionais, desde o texto Imperial.

2P016'?§,_-6 ~
DEPUTADO DELID BRAZ

JUS T I F I C A T I V A

o que mot ava a criação de regiões metropolItanas é a
carcuns t ênca a de mum cIp i os limítrofes fazerem parte .i nt.eqr-ant a da
mesma comunidade sóclo-econõmica e a conven í ênc i a de que de t e rmma
dos servaços púb í acos sejam implantados conjuntamente, de forma ã
bene r í c i ar toda a coletividade.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 216.

PLENARID

Assim, sendo i r reã evante a vrncu.Lação adm.m í s t r a t ãva dos
murucIp í os , não vemos justificativã em l.lmitar o estabelecimento de
regiões metropolitanas, ca rcunscrevendo-as às delimitações geográ
r rcas de cada Estado J com completo esquecimento de sua razão de
ser, as influ1ênc.las sdcLoveconômãcas ,

Com efeito, c i.dades importantes de um Estado são vizinhos,
soem exercer acentuada influência sobre munã.cípa.os que lhes são vi
zmnos , mesmo quando localizados' em outra Unidade da Federação, õ
que tem, até mesmo, ensaj ado a t entat ava de desmembramento ou se
paração géo-politica. -

situação análoga ocorre com o Distrito Federal, que vem
exercendo acentuada arif'Luênc La , a cada da a e com maior intensidade
nos municip~os que lhe são limitrofes, embora pertencendo aos Esta'
dos de Goiás obJ de Minas Gerais. -

. A Emenda proposta visa a permitir que a União possa cri
~r r eqj.ães metropoli t anas nos casos de os muru.cIp i os que deverão
lntegrá-las pertencerem a mais de um Estado ou envolverem o Ois
trito Federal', o~j~tlvando regular os mecanismos de cooperação de
recursos e de..at ívdtíades que devem impulsionar o desenvolvimento
integrado dessas reglí5es.

Acrescente-se ao art. 216 o seguinte nar-éqra fo:

"Parágrafo único. Se a Reglão compreender municipios de
mais de um Estado ou o Distrito Federal, sua criação dar-se-á por
lei complementar federal, mediante provocação de qualquer Estado
envolvido. 11

..,,--------------TUTO/JUSTlFlcaçÃO'---- --,

EMENDA
tJ

Pl..lNAR10/c:Olollssio/lla/llcOIlI'sio----------,

Seu número, porém, var i ou no correr dos tempos. As
sim é que na Constltuição de 1937 a representação dos Estados
fazia-se por apenas um elemento para cada Estado, exí s t mdo '
a i nda mais la, sem vinculação ao território Estadual Na Cons
ti t u í çãu de 1934 os senadores, representantes de cad~ Estado e
do ü.í s t r a t o Federal, eram dois (art. 89), cabendo observar que
o Senado apenas "colaborava" com a Câmara dos Deputados no
exercício do Poder legislativo (art. 22), mas sua função precí
pua era a de coordenar os Poderes federais entre si (art. 88):
Na Enns t atudção do Império, o número de Senadores, por Provín
c i a , cor respondi a à metade dos respectivos Deputados (art. 41),
e seu mandato era vitalício (art. 40). Nas demais Constitui'
çêle:s manteve-se a r ep resentação estadual de três senadores,
cujo mandato teve períodos daver saficados.

E meqéve j que a complexidade das tarefas hoje atri
buídas ao Senado têm provocado exceseava sobrecarga de traba _
lho a cada um de seus membros, justi f.lcandQ se aumente o nüme.,
ro de Senadores, representantes de cada Estado e do Distrito
Federal.

A emenda representa, ainda, a demonstração de apoio
aos Estados menos populosos mas que, nem por isso, possllem me-
nos problemas, assegurando-lhes uma representação que possa
pugnar, eficazmente, pelo desenvolvimento e progresso de sua
região.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPDSITIVD EMENDADD: Art. 91, § j s ,

Dê-se ao § 1.9 do, art. 91 a seguinte redação:
"§ '2 _Será proclamado eleito o candidato que obtiver, em

ma~s da metade das Unidades da Federação, a maioria absoluta dos vo

tos, não computados os em branco e os nulos. 11

l: PLENARID

r
EMENDA 2P016~"~-8tJ DEPUTADD DELID BRAZ -------------,
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A aprovação da emenda proposta ~mpõe-se para qUIndar ao
plano JurídIca o que se consolidou como evidente realidade fátIca,
não se jus t i ficando aguardar o reconheCImento de uma situação i!,
reversivel~

,,

F (P5L<'~ í3M ?-) I li

L 7~ "'N'

JUSTIfICATIVA

Sendo a Região Centro-Oeste uma das maiores produtoras ~

gropecuárias, c as t i qada s Igualmente em mui tas das suas regiões pe

la seca, não vemos porque não beneficiá-la com a presente Emenda.

Sala das Sessões em 13 de janeiro de 1988.

EMENDA 2P01611_-4 ----.
PDEPUTADO NAPHTALI ALVES DE SOUZA ry"'''''G;]PMDB=Go

Assinaturas

r.r-------- PLENU!o/eolllssÃo/suaeolllssio-- -,

Plenário

r.r 'ttnO/JUS11"U.ção ___,

EMENDA SUBSTITUTIVA

01 - Naphtall Alves de Souza

02 - Mauro MIranda

03 - José vrana

04 - Arnaldo Moraes

OS - Jonas Pinheiro

06 - Ed ava Ldo Motta

07 Lu âz Soyer

08 - Ra t a Camata

09 - Aí cena Guerra

10 - ~lagulto Vilela

Dê-se ao § 3Q da ítem XXIX do art 79 I a seguinte

redação:

Art. 70

EMENDA SUBSTITUTIVA

= TEXTO/JUU,I',cAo;10 -.

EMENDA 2P01679·1
f: NAPHTALI ALVES DE SOUZA --------------,

'LUUIO/cOlllsslot.LlICOIlIUlo ,

P PLENARID

XXIX

§ 3º - E pe rn í t a da a Lnt.e rme da ação

remunerada de mão de obra

permanente ou mediante loc~

çêu

JUSTIFICATIVA

A pr o i b i ção de rnt ermeda ação de mão de obra re

sultaria em enorme quant i dade de desemprego, d r f'Lc i Lment e à2.
sorvida pelas empresas usuãr i as,

Dê-se ao ítem XIII, do artigo 70 do Su~stltutivo, a se-,
gUlnte redação:

Art. 70

Ass matur as

XIII - Jornada especial de t r aba Iho para
turnos de revezamento I conforme con
venção ou acordo coletI. VQ de- tral;1a':'
lho.

01 Sapht.a l i Uves de Souza

o:: - Maur-o ~hranda

03 Arnaldo Moraes

0-1 - Jonas p i nhe ar o

(15 - Ed i v a l dc qot t a

D,t - \:r:tcnlC Gaspar

(1- _ José \ i ana

li&" _ LU1: SC""CT

0:- - 1\:;. t a Car-et a

] t' Al c en , G.:eTT3

1: - \~<:.'Z HC \11E::'a

JUSTIFICATIVA

Entendemos ser de melhor alvitre deixarmos 6

duração da jornada especial de t r aba l ho para o acordo entre os

Interessados ou por lei ordinária Que venha a regulamentá-la.

Pl.tN,uIOfCOI,"SSÃOf&llICOllISSÃO .,

r2P01678·2-----------,EMENDA
P DEPUTADO NAPHTALI ALVES DE SOUZA

r.r---------- .. tx ..ot~lJS-'rlcA:Ã: ___,

EMENDA MqDIF)ÇA}IVA ,. ,
"As s an atu r a s

Dê-se ao c apu t do ar t aqo 28 do Ato das DispOSIções Cons

t i t uc i ona i s GeraIS e t r ans r t6r Ias a' seçumte r e daçãb r

Art 28 - Durante VInte anos, contados da

promulgação da cons t i tui ção , a uru ão ap l i car é no Nordeste e no Ce~

tro Oeste, no míru mo, c i nquent a ppr cento dos recursos orçamentá 

rIOS de s t i nado s â irrigação

01 - Naphtali Alves de Souza

02 Mauro Maranda

O:; - José Viana

04 - Arnaldo Moraes

05 Jonas Panhe Lr'c

06 - Edivaldo Mo t t a

01 - José Vaana

08 Luiz Soyer

09 - RI.ta Camata

10 ... Alceni Guerra

11 Maguito VIlela.
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PLENAAro

t:Constitw.nte AfH tcrcncos

r.r-------- PL.ENAIIIC/r::OI.l15SÃO!SUBCOMlsdo---------,
JUSTIFICATIVA

SUorJ.1l'la-se o Parágrafo ÚIllOO do artigo 23, do Projeto de constií.trucâo
da cceuesão de ãastematazacâo.

2P01680-4----------,EMENDA

r.-r T[~To/JUSTlfICA;ÃO ___,

EMENDA ADITIVA
o fl= de dados transfronteira não se da.stnnque do fl= transfrontei

ra de qualquer outra teâecoaurucaçâo ou mtormação e não )ustJ.fl.ca tratarrento di"
ferencaedo, -

Acresça-se ã seção 111, do caoitulo I, do Titulo VI, o eeçumte artaccs

"Art. - Os valores l:unites de quaasquer tacos de abatnrrentos e dedu
côes admib.dos em Iea , na declaração de renda, para efel.to fie deterrru.nação do lln
posto devadc e do mçosto a oecrar , de que trata o ancí.so 111 do art. 182, deverãO
ser anua.lrrente corr-íçndos , no miru.m:>, pelo Indace de correção tronetiâra.a oficial,cor
respondente ao respecb.vo ano base"

r

1'IENAAIO

2P01683-9
"'UTOR- ---,

mNSTITlJINI'E RITAFURTADO

ní.sposatavo érendeôos Art. '23, XI, (a)

r,,---------PLf:"'''lll0/COWI=SÃO/SuBCOlltlasÃO -,

r,r-------------Tf:trOI<lU!·lr~.t;;io ___,

EMENDA
(l

§ Únl.CO - As tabelas para o cálculo do ll1TOOstO a ser recolludo na fen
te não poderão, da rresma forma, ser ccrzí.çadas em percentual anferaor ao da rorr:ê:
cão nonetâraa ofacaak do período rescectavo.

JUSTIFIFICATIVA

Os 1Im.Ltes dos abatmentos oernutadoe em lel. devem ser corretamente a
tuall.zados para a proteção do contr-ibuinte , da resma forma que se corraee o ll!OOS
to a eecax, Não se cede ter ceicêeaos dl.ferentes para prancjcuos que se'jam a rre~ã
matéra.a, sob rena de se cerçetxar uma grande e oermanente mjustace êascai..

O IieS!OCl arçurrentc se apl1ca às tabelas oera o desconto de JJI1pOsto de re.~
da na fonte, hoje J.1l5trurrentos de amemo da carga faacal.,

_ pê-se ~o ancfso XI, e sua alínea (al , do artigo 23, do Projeto de Consb.
trucão da Crnu.saao de Saaterrataaação , a segumte redação. -

Art. 23 _ ••••.••••

XI - ~;crar drretamemte ou medaerrte concessão, eutoraaaçâo ou perrru.s _

a) - os servacos de telecammicaçÕes;

PLENÂRIO

l>t..t:Il.b'll/ecllJ55io/sUbeOalJIUio- ---,

m- TEltTO/JUSnr'eAçÃll --.- ___,

~FICATIVA

9 ccnoaa.to de ~lecamm.1cações abrange qualquer teleoomuru.caçâo inclw..rrlo
rachcx1ifusao e erensnussêo de dados.

Da Resma fonna, o conceatc de servacos de 'te.leccmurucaçôes abranqe serva
ÇOS esn 'todos 0:: níveis, isto é, nív~l necionaj., mterestadual, ll1temacl.onãl e nuzu,
cipal , o ~ nao ocorre cem a redação pzooosta, que alêm dJ.sso, não contenpla a
autorl.z~çao O':XOC) ~trumento de exnloi-aeâo do servaco, Já que se refere apenas à
concessao e nerrnissao.

2P01681-2------------,EMENDA
(l Constitu>nte Ahf nonunçcs

tJ

EMENDA SUPRESSIVA

= TUTO/dUS-'r1e"çÃQ- - - - - - - - - - - - - ----,

p:r-:PARTltlO~

PEr.

sucrana-se o ancaso lI!, do er-taqo 257, do ProJeto de constatm.çâo da
ccmssâo de S1stemá.tJ.zacão.

D~SPOSl.tl.VO errendado: Art. 257, r'rr ,

PIENlIRIo

= PLl:llu'o/eO...lssÃo/SUBCO.\l'SSÃO- -,

EMENDA
l:J

r
Acresça-se à Seção 11, do Capítulo I, do Título VI, do ProJeto de cons

titu1ção, o segw.nte art.J.go: -

Art. - 'A córrebâo da oose de cálculo do lIl1J.X>sto de que trata o lIlCl.
50 t do·art. 185 não poderá exceder, anualmerrte , ao índl.ce de correção nonetárlã
fixado pela umão para o período correspondente.

§ ÚIU.CO - Qualquer correção queultrapasseesselllnite dependerá de p~
VJ..a autorazaçâo leg1s1ativa. . .

\ . , JUSTIFICATIVA

I
" . A profOSta vasa anseruz' no texto ccestaeccrceat umpr~l.~ 'que vede

a possaha.Lidade de elevação do guantum a pagar do IPTU acama da correção nonetá
ria atual. Isso porque o contrJ.btunte se vê, hoje; à mercê da ôecisâc do ExeeU
t:-vo MlUU.cipal que não se atém a qualquer lirnJ..te para elevar a carga tr1.butár1a,Jã'

I tao on~rosa.

CONSTITUINl'E RITAFURI'ADO

PIENÂRIO
rrrr-r-r-rr-r-r-r-r--r- PLENAR'o/eoll'ssÃo/suBeclill"Ãc----------,

desseso mesmo pede se dizer quanto ao concerte de canplementarl.dad.e
sastenee E!jT\ relaç~ ao saatema cravado de rafuc:d1.fusão..

Em suma', não se sa1::e exatamente sobre o que se está Ieen.sâando,

Desconhece-se Ciual seja a defanaçâo do sa.atema públJ.co de radio3.ifusão I

thstinto do saatierna estatal de radJ.od1.fusão, ancrcduzddc neste artJ.go.
2P01682-1

---...,......-----;-------,EMENDA
tJ

r.-r TE~Te/J~s·'neAçÃo--------------

EMENDA SUPRESSIVA

Dl.SPOS1tivo suoranucor Art. 23 § Omco.
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z-ua.no ac de po Lf-cr.cas de ancocpor-ecâo coe.r-ca t a'va , amped.í.ndo-iae de con

tar com o neceesâxao respaldo legal para tentar a xecompoaa.ção de su

adentia.dade cultural pxôpra.a ,

Por estas razões, a emenda propõe a supressão do dâ sposatl.v

Esta emenda foi suqer rda pela cosu saão Pró-1ndIo e drver sas

eiitiiládes Lndr qerus t as , com a colaboração do Dr. MARCO ANTONIO BARBO
SA.

r

pLENARIO

Daaposrt.rvo errendado: Art. 58, anca.so XlL,

Dê...se ao J-nC1SO XII, ao ar-taco 58 do Projeto de consta.tuaçâo da cceussêc
de sastematnzacâo I a secumte redação: -

EMENDA 2P0168S-S
l:J o:J'lSTITUINl'Il RITA ~:;-----------,) r:=;~""~

l: ) rç-;~~788J

Art. 58 - ••••.••••.

XrI - aasrtema nacaonaf de 'teteccmumcacôes,

JUSTIFICATIVA

2P01687-1
,----------

o concea.to de tejecommacacôes abrange qualquer tejeccmumcacâo ancârun
do 'radaoda.fusâo,

Além dlSSO, a adêa.a de era.ar-se um SISTEMA NACIONAL DE COMUNICAÇ$D IE
MASSA, concerte hoje anexa.atente r pressUDÕe a J.déla de mtervençâo governanental
na ccnromcacâo de massa.

r /?)'J!):;P5C2t.·77I1'V,e77/~
,/

r;-r-------------TEXTO/JllST1FIC4Çio -,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § llQ do art. 115, do Projeto de Constitul

ção (A), a seguinte redação:

"§ll.Q _ Durante o prazo de va La dade do concurso,

que não poderá ser super i or a quatro anos, o candidato apro
vado tem d í re i t o de não ser preterido, devendo ser convoca:

do mediante pub l i cação de edital, com prazo razoável para
tomar posse 11

USTIFICATIVA

A redação atual é lnlnteligível, levando à suposi

ção de que o concurso é eterno e de que nõa_se pode abrir um novo

concurso senão após a nomeação de todos os aprovados em concurso an

terior,

EMENDA 2PO16ll§,--=3'---- ------,
f:J Deputado FABIO FELDMANN

r;-r-------------TEXTO/JUS1 IF1C.AÇio ---,

EMENDA SUPRESSIVA

ART. 271 DO PROJETO DE CONSTITUIÇl\O IA) DA COMISS1'.O DE SISTEMATIZAÇ1'.O

Não é converuent e nem para a Admí.rus t r ação
ra a comunidade que um concurso r e a La z ado tenha validade por

das, quando novas condições são impostas pela modernidade.

nem pa

déca-

SuprJ.ma-se o art. 271 do ProJeto de const a.eu.i.câo da 8J..stematização.

JUSTIFICAÇ1'.O

Portanto J o concurso deve ter prazo final de vaI.!
dade, assegurando-se aos aprovados o oi re i t o à nomeação, pela -ordem

de classificação, na medida da necessidade de provimento dos cargos

existentes ou que forem criados durante o prazo de validade.

EMENDA MODIFICATIVA

guinte redação:

r;-r------------- TuTO/~Unl,.lcAçÃO __,

PLEII4RIO/ÇOWISSiOICUICOIIlllSiD "I

a) - loda ativldade nuclear em t er r i t ér i o nacional

somente será admitida para fins pacíflcos e mediante prévia

Dê-se ao art. 23, Inc i so XXII, alínea "a'l, a se-

"Art. - Compete a União:

XXII - •••••••••••••••••••••••••••••••••

F!"""OO~• PMOB

r

A dr.s t ancâo entre Enda.oa aculturados e não-aculturados, de-

corrente do texto do art. 271, é desnecessárla e peca contra a boa

técnica Leqas Latiava , Deeneces s ârr a , porque todos os dar'ed.t.oa especa-.

aas e s tiabe Lec.i.doa aos Lnda.oe o são enquanto seus õeaemenâr-aoe canse,!:

vem sua a.derrt a.dade cultural pxôpz-a.e , como def'Lua, dos pxôpz-a.oe termos

dos az-t.a.qc s precedentes. Perdendo eles tal pecuLa az-a.dade , perderão

também, por decorrênc.i.e Lóqace , da tcs da rea.tioa e speci.aa.s , Trata-se,

portanto, de redação 't autoIôqaca , equa'vaLerrtie a se dizer que os àl-

xe i tioa a.nda.v.i.dua a s somente se apLa.cam às pessoas vavas •..

Além dlSSO, ao anvês de coabar po.H'ti.cas aasanuLacaoní.s t.as ,

que têm a a.do uma constante nas a't.a tiudea do Estado em relação aos ín

daos , o texto, prevendo a ha.pótieae , dar-lhes-la abr-aço a.ns t.a t.ucaona'L,

A aculturação, como fenômeno socaoIôqaco , pr-e scande e opõe

-se a t.eneeeavae de norme't i.aaçâo legal; ela se dá no mundo dos fatos,

e na med.i.da em que ocorre arnpLa.ce nas zespec-t.a,vas repercussões legal

Por outro lado, não há fundamento para o temor de que Indaos acultur~

dos bene f a ca.em-eae dos da.xea.tioa e apeca.aa.s para e La.da r- xeaponaaba.La.da-.

des, porque os da.z-ea,tos e apeca.aas e s't.abeLeca.doe em prõl dos Lnda.oa

não lhes subtraem a zesponeeba.Ladaõe por seus atos.

Por fim, ampôe-ee denunca.ax que o texto do art. 271, conquan

to não tenha, talvez, tal arrtencão , atende a proposta' e'tmoca.da de se

tores obscurarrer.seas que aa.nda vêem no Enda.o um obstâculo ao desenvo

vamerrto do País, prao.r.i.aando os interesses econônucos em ôetrrimerrto

da pessoa humana - no caso, uma população que, para muitos, deve se

condenada à ext.a.nc âo ,

Enf1.m, al.erte-se que os termos do art. 271 do ProJeto conde

narão ao vácuo legal aquelas comuru.dade s que têm sofzado o ampacco
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JUSTlFlCATIVA

EMENDA ADITIVA

nea:

Os fatos registrados demonstram cabalmente a fragi
lidade dos argumentos utilizados para a defesa do Programa Nuclear
Brasileiro, oficlal ou paralelo:

1) ACESSO ~ TECNOLOGIA E CONHECIMENTO CIENTIFICO
Não é através da aqua s i.ção de equipamentos nucLea-,

res para fins energéticos que o Brasil dominará tecnologias modernas.

Há melhores formas de se mvest i r em ciência e t ecno l oqra do que es

ta, entre as quais, maiores verbas para organismos cLerrt f eacos como
CNPq, FINEP e Universidades;

(Rev r s t a Isto E, 12108/87, pago 73). Esses fatos demonstram claramed

te a Sl tuação desastrosa do Programa Nuclear Brasileiro, que I além d~

uma sucessão de enganos, erros e aLusõe s , produziu também signi f'aca
t i cas sequeLas soc Ia i s . Os bilhões de d6lares já Lnve s t adns , não só

em Angra I mas também em equipamentos para us mas que não sairam do p.!

pel, e a ex i stênc i a de recursos enor-mes em contas bancé r i as secretas

para alimentar um programa nuclear paralelo ou autônomo (Folha de Sã

Paulo, 25/12/86, p Ih. e outros), COrrespondem a valores suficientes

para proporcionar e melhorar serviços de saneamento básico, ae saúde
e educação a uma parcela razoável da população br-as í j ez r-e.

Durante os trabalhos desta Assembl.é aa Nacaona I Con

tituinte, vár i os di spos i t ivos foram apresentados com propostas seme

lhantes a presente emenda De fato, a pr oi.bí.çãu da a.ns t aLação e fun-

c i onament o de reatores nucleares para a produção de enerq i a e Lé t r i ca ,

exceto para finalidades cren t Lf aca s , foi incluído no antepr ojeto apr

vado pela Comas s ão de Ordem Social. Os constituintes da Subcomissão

de Saúde, Seguridade e Heao Ambiente I houveram por bem aprovar a proi

mção referente aos artefatos béLaco s nucleares , bem como as questões
relativas ao controle pelo Poder Público, com a f as ca Lf zação suplet,!

va pelas ent rdades representativas da sociedade CiVIl das demar s at±

vidades nucleares. Esses princípios e o referente a r espuns ab i Li dade
por danos decorrentes da at av i daõe nuclear, os demais membros da Co

missão de Ordem Social dec i õ í rem aprovar e incluir no seu ant.epr-o je
to.

2) NECESSIDADE DE PRDOUÇ~D DE ENERGIA POR REATOR

NUCLEAR PELO ESGOTAMENTO DO POTENCIAL HIDROELETRICO

Um dos pontos mais importantes dessa discussão é I

mai s do que a produção de energia I o consumo da mesma. Não é verda ...

deira a tese de que haverá cada vez mai.or consumo de energia. A de _

manda energética "per cap.i t a" dlminuir até o ano 2000, principalmen
te em função da melhoria da e f'Lcr ênc La das equapement cs util1zados-e

da maior par t i c ipação de tecnologias hc j e pouco empregadas, como o ca
50 da solar I bombas de calor e cogeração, bem como a utaLi z ação de

modos de transporte que gastem menor energia. Além d1SS0 não há con

f i ab i Lí.dade na aval1aç~o do esgotamento de potencial h ínr i co brasi

leiro. De acordo com o Profe José Goldemberg, físico e reitor da Uni

ver s i oace de São Paulo) o Brasil deveria concentrar seus esforços rra

energia hidroelétr~ca mais viável e barata (O Estado de São Paulo, e
dição de 7/8/87).-"Árt. 23 - Compete a Una ão r

Inclua-se no art. 23; anc i so XXII, a seguinte ali

aprovação do Congresso Naca cna j, , vedando-se a importa ão tran

porte, armazenamento e fabricação de artefatos bélicos nuc í ea
~.II

res ... 11

O mesmo foi aprovado na Subcomissão de Saúde, Seg.!:!,
r i dade e Meio nmbrent e J assim como na Comas são de Ordem soe i e I e su

primido no Proje t o do subst i tut ivc do Relator Deputado Bernardo Ca

bral. Afora isso, f 01 objeto de emenda popular subscrita por mai s de

62.000 eleitores, patrocinada pela soc i eoaoe Br as i LeLr a para o Pro

gresso da CiênclB, essa última J COmo é do conhecmento púb Laco , PI1!!

cipal canal de expressão da comunidade caent It í ca nacaonal , tendo s.!
do defendida em plenário pelo reocmedo fíS1CO nuclear e atual reitor
da Uni ve r s i dade de São Paulo J professor JOSt: GOLDEMBERG.

Forçosa a conclusão de que é ampr e sc Indfve I e xpLa-,
citar a norma Já aprovada pela anc Lus ão do eequmte drspcs Lt avnr

11 ••• vedando-se a importação, fabricação J transpor
te e armazenamento de artefatos bélicos nuclea:

presente emenda VIsa exp.l Icr t e r o conceito de

98Z desautor i zando da versas rnterprat ações , porquanto muitos defendem

b artefato bélico nuclear como Instrumento da paz, sob o argumento
de que as nações pc s suadcr-as de t aa s armas são menos vulneráveis

eventuais agressões externas. Esse argumento f'o; descartado par vá

rios países, como a Suécia I que certamente possui t ecno l oqia para
produz i r armas nucleares. Seus dIrIgentes, sabiamente chegaram a co!!.

clusão de que a posse de armas nucleares não aumentaria a segurança

do p9ís e sim a sua Insegurança porque a Suécia se tornaria necessa

riamente alvo das grandes potências.

r

= -----Ttl(TO'~UnlrlcAçio-------------,

EMENDA 2P016~~----=-80-'- _
tJ Deputado FABIO FELDMANN

XXII - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.. ) - Proíbe-se na território nacional a='instalação
e funcionamento "de reatores nucleares para a produção de ener

gla elétrica, exceto para flnalidades cIent Ifrcas"

JUSTIFICATIVA

Há alguns meses atr és, a empresa estatal FURNAS

decidiu ac i onar na Justiça Americana a companhIa WESTINGHOUSE, fabr~

cante do reator nuclear de Angra I. No úl t amo dia 6 de agosto', Quan
do completou-se o lL29 aruversãr ro da explosão da bomba atômica de

Hiroshima, f 01 amplamente d i vulgado pela. imprensa que FURNAS CENTRAI

ELI:TRICAS, proprietária da Usina Angra I, terá que para l i zar a rn t.a

_usana em função da queima do gerador. Divulgou-se parte signi ficatl

va dos equapamentos aris t.a Ladcs em Angra I são obsoletos, ccmprometeg

do seriamente a alegada segurança de suas ms ta l ações . Além do mais

"cálculos aproximados estimam que há cinco milhões de dólares em e

quipamentos espalhados no cant.e i r o de Angra 11 I nos páteos da NUCLEP I

em Itaguaí, no R10, e estocados no Porto de Hamburgo, na nl emanba« ,

3) SEGURANÇA DOS REATORES

Os acz centes nucleares de Three Mile lsland, nos E~

tados uru.dos , e Chernobyl, na União scvaét í ce , mostraram a f r aq í Lada-,

de dos estudos de segurança dos reatores. Entre íJS estudos mais famo

sos, o Relat6rio Rasmussen, elaborado por encomenda da Comissão de E
ne rç.i e dos Estados Unidos, considerava Que a chance de haver um aci
dente é, em médaa , um 8 cada 25 séculos ! O ac a den t e de Chernobyl II
berou apenas 3% de r adf oa t rv í dade e, afora a morte de muitas pessoas,

afetou sensIvel e irreversivelmente milhares de outras e ao meio a~

biente. Nos _Estados Unidos chega a 86 o número de usinas que t rveras
a sua cnnt r at ação ou construção canceladas, entre 1975 e novembro de

1983. Os projetos nucleares da Alemanha Ocidental e do Canadá prati

camente não avançaram. Os programas da França, Japão e Europa Orien

tal expandiram-se muito menos do que se previu na década de 70.

Há, entretanto, outras questões que contribuem para
uma reflexão mai s profunda sobre o problema nuclear, entre as quaa s a

do Laxo r adaoa tavo . A tecnologia ainda não resolveu o problema do SEU

eccndac Ionamento de forma a impedir a liberação desta r adf ca t av Ldade .
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o renomado fíSlCO e especialista na questão nuclear

o Profº José Goldemberg, reitor da um vers i dade de São Paulo ç a f í rmm,

recentemente que o "acidente (de Chernobyl) destruiu não apenas ~

reator nuclear, mas a c red ibã Lí dade dessa tecnologia; os enormes es

forços de vários governos e da indústria nuclear de vender, durante
anos, a imagem de que a energia nuclear é uma fonte de energia segu
ra e pouco poluente em comparação com o carvão e o petróleo foram d.!

sacreditados em uma semana. A tentativa soviética de encontrar culp,!

dos e julgá-los exemplarmente corresponde provavelmente à estratégia
de atribuir o ac i.dente a falhas humanas, inocentando, portanto, a teE.
no l.oç í.a nuclear" (Folha de São Paulo, Edição de 5/8/87, pag.A-12).

Cabe a todos, compr-omet rdns com o processo atual de

transição para a democracia, tornar c Lar o a toda a população os assu!!.

tos referentes à questão nuclear, pois envolve a vi.da de maLhar es de
pessoas, cujo dã re i t o a op mar sobre o tema é maLí enéve I e mdí.spen

sável.

Pela magnitude dos bens e valores envolvidos com a

questão nuclear, a v ade e a saúde de populações inteiras I as s am como

o meio amb i ente a ser levado às futuras gerações I é crucial que enti
dades r epresenta t i vas da s ocaedade c rví I tenham assegurada a fj scai r

z ação supletiva das demai s atividades_ nucleares.

A UNICA USINA NUCLEAR SEGURA E AQUELA QUE AINDA NAD

FOI CDNSTRUIDA

EMENDA 2P016~!,-=-O::..-....- -----,
f=l Deputado RAIMUNDO BEZERRA

tJ PLENÁRIO

~
EMENOA ADITIVA

DÊ-SE AO INCISO III, DO PARAGRAFO 12 DO

ARTIGO 262, DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (A), A SEGUINTE REDAÇÃO:

"Art- .

....................................................
§ 12_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••

111 - Deflnir, em todas as unidades da Fed.!:,

ração, espaços t err í tor í ai s e seus componentes a serem especlal

mente prot"='I-1..dos, sendo a alteração e supressão perm~tlda somente

através de Le i , vedada qualquer utllização que comprometa a rnte-

gn.dade dos atributos que jus t a f'a quem sua proteção."

JUS T 1 F I C A T 1 V A

r
A presente emenda tem por f'Lna Li dade de ev!

tar as constantes mutilações das aréas protegidas (unidades de CO!!

servação) por simples decreto, remetendo ao Leqa s Lat I vo a respons,!

bllldade de subtrair partes da aréa a ser preservada.

Esta emenda foi sugerida pela SOCIEDADE BRASI
LEIRA DE DIREITO DO MEIO AMBIENTE e pela SOCIEDADE BRASILEIRA PARA D
PROGRESSO DA CIENCIA.

~'ANTIODCEJ
PMOB/CE

.L1:dNID/cD"IS8;,D/.u.CD"188iD ~

I!J
EMENDA ADITIVA

r
EMENDA 2P01692-8AIITDN ---,

tJ SENADOR OI RCEU CARNEI RO
flJPANTlllDUJ

PHOB-SC

DE-SE AO INCISO VII, 00 PARAGRAFO 12 00 ARlIGO 262, DO

PROJETO DE CONSTITUIÇAO (A), A SEGUINTE REDAÇAO:

t1ARI ••••••••••••••••••••

§ 12

VII - Proteger a fauna e a flora, vedando I na forma da
lei I as pr át.a caa que coloquem as espécies sob IJ.S-CO de extinção
ou submetam os animais a crueldade. II

JUSTIPICATIVA

~_---_--_-----T[~TD/JU$"fjCAÇ;,C_- ....,

Do Título VII, üap Lt ul o, 11 do Projeto de Constituição, Art. 215,

Suprima-se o termo "DUZENTOS E CINQUENTA METROS QUADRADOS", passa!!.

do o Art. 215 a ter a seguinte redação:

"Art 215. Aquele que possuir como seu imóvel urbano, com área

de até Um l o t e , por cinco anos, ininterruptamente e sem cpo sr ç a o ,

utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adqu t r l r-r l he e á

domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou

rural.

Pa rá Q ra fo ún I co. -- --- ----- - -- ------ - -------..! ---- _
----- ..---- -_..- - ---- ------------ - --------- ..-- - ..----- _..-- - - ..-- --- -- --

A presente emenda foi apresentada pelo Alm Ibsen Gus
mão Câmara, ex-presidente da Fundação Brasileira para o Progresso da
Ciência e referendada pelo plenário da Frente Nacional de Ação EcolÉ..
qa ca na ccnst i tuinte.

o texto do Pr ojetu de cuns t atua ção (A) esta mal r ed i q i

do na medi de em que se refere ao rlSCO de extinção da- ~Iflorall e da
IIfauna 11 , palavras que significam o con j urrt o das plantas e dos an Lme as
do País. Portanto, é Imprép r i o falar-se em risco de ext i.nçê o da flo
ra e da fauna.

r

JUSTIPICACÃO

Os chamados "loteamentos c l e nde s t t no s " ou "condomínios ho r l zon t a j s"

fc rrre rji o o grande universo de ap Lr c aç âo deste d r spc s t t Lvc ,

TaIS loteamentos, fel tos à me r qem da l eu l s l e çjio e d emer s normas' u!.

banísticas, são fatos consumados e, em muitos casos, são me r s nume

rosos que os loteamentos regularmente aprovados na cidade

OI ante do Impasse, o d l epo sr r t vo é a redenção do proprietário de tHT'

desses lotes, quase sempre uma vítima bem-intencionada da especula

ção e dos delitos t mob l l Lâ r r o s , Aqo r a ele_poderá receber a escrit..!!.

r a e tornar-se proprietário de direito do seu l móve l ,

Não se admite, entretanto, a limitação da área "até duzentos e ci~

quenta metros quadrados".

O que acontecerá com o Ln f e I iz p r-cp r-Le t é r l c de um lote de 251,00 m2

em idênticas condições?
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r,r------------- Tl:llTOOUsTIFICA;ÃO- ----,

Do Título VII. Capítulo 11 do Projeto de Constituição, Art. 214,

Suprima-se os termos lICOH MAIS DE CINQUENTA MIL HABITANTESII,

passando o Art. 2J4 a ter a s e qurn t e redação:

IIArt. 2l!1 A propriedade urbana cumpre Sua função social quando

atende às e x l qênc l e s fundamentais de ordenação da cidade, expressa

plano urbanístico, aprovado por Le r municipal, ob r-Lqe eô r ro para

os mun t c Ip r o s;"

39 luga~ - DESAPROPRIAÇÃO

Só depoa s de ter ap La.cado as perraLad ade s de Parcelamento ou

eda.facaçâo ccmpuLsôr-aos e o amposto prcçr-easavo no tempo.

Impondo a r~gidez da sequênca a , 0_ d í.spos Lt.avo ret~ra do Poder

PúbiJ.co ~un~c~pal a escolha de e Lt.eu nat.avas , a natrrumerrt.o ~mpresc~!!

dive~ para garant~r a es.s.cêca.e das normas ur-benfs ea cas .

Ao mesmo tempo, o daspoaa.t.avo , tal como está, dea.xar â o pro 

pr-Le tiâr-a.o urbano à mercê de urna sequênca a de peneLa.dades que poderá

frustrar seus a ncez-e.saes e d Lz-ez.tos z-eaa s •

9 29 As desapropr~ações de imóveis urbanos serão pagas prev~~

mente, em da.nhe Lro , facultado ao Poder Pjib Li.co muru.cí.paj , rneda.antre

Lea, e apecLfa.ca para área terr~torial a.ncLuada em plano urbanistico

aprovado pelo Poder Leqa s Lata.vo , exaqar , nos termos da lei, do pro

pr-aenâr-ao do solo urbano não eda ô.rcedo , não ut a La zado ou aubu t.a La.za

do que promova seu adequado apr-ovea tarnento, sob pena de parcelamen

to ou ed Lf acaçâo compuâ sôraos , ea t abe Lec amerrco de ampos tio progress2;.

vo no tempo ou desaproprl.ação com pagamento med a arrce titulos da di

vida piib.La ca , de enu.aaâo pzeva.amentie aprovada pelo Senado Federal,

com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, l.guais e

suces s avas , a aaequr-adoa o valor real da Lndena aaçjio e os Juros leg~

~s."

li 19 -------------------------- _

JUSTIFICAÇÃO

--------------------------------------------------------------...._---

Ao prever penab.dades "sucessavemennav , o dispositivo deixará
o Boder Públ~co no conata-anqamentio de epLaoer- em:

19 1uga~ - PARCELAMENTO OU EDIFICAÇÃO COMPULSCiRIOS

"9 lugar - IMPOSTO PROGRESSIVO NO TEMPO

Só depois de ter ap La.cado a penalidade de parcelamento ou edi
t acaçâc compulsórios;

~~A"T'1I°0
PHOB-SC

o que acontecerá com os milhares e milhares de proprfetários de lo

tes com â r-ee em torno de 360,00 ro2 (que é o padrão urbanístico mais

difundido no ê r e sr t ) e que, só A PARTIR DE UMA EMENDA CONSTITl:JCIO

MAL poderão u su f r u r r os ben e f Lcr o s concedidos ao seu vizinho de rua,

de ba I r r o ou de c Idade?

A supressão do limite de 250,00 ro2, tal como se propõe nesta Emenda,

aprimorará o texto c o ns t l r ucr c na l , universalizando os benef Icros de,!

te diSPOSitiVO e remetendo ã legislação competente {ê s t e d uel , Muni

cipal) o estabelecimento de 1 imites de áreas, dentro de p e r âne t r o s

locais e r e qt o n a t s

EMENDA 2P016~J.--=6 _
[J SENADOR DIRCEU CARNEIRO

JUST I F I CAçM

Primeiro porque todas as cidades brasileiras, mesmo as mais peque

nas devem pensar e o r qe n l z e r- seus espaços

Segundo que o texto proposto no relatório e xc l u r do cumprimento da

função soclald'todos municípios com menos de 50 mil ha

bi t a n t e s

A supressão do termo "suceas i.vament.e v , transformando as pena

l a.d ades ríg~das em z-eaa,s poaa fba.La.d adea a Ltiernatnvas , tal como se

propõe nesta Emenda, aprimorará o texto conseacucz.oneL, evx tando na

pr-âtiace a ap Lacaçâo de penaLa.dades , aa.nd a que totalmente desneceaaâ

r-i es , somente paaa cumpra.r' aequênca.e eet abeLe ca.da em Lea ,

EMENDA SUBSTITUTIVA

=--------- "Lf:IU,"'O!COlO'U.iO/sUBCOlllssio ---,

=--------- TUTO!JUSTIF'CAÇio --,

EMENDA 2P016~2,....::-2=-- ---,t: DEPUTADO IBERE FERREIRA

r;""'"'0PMDB-SC

Terceiro Suprimindo os termos 1150 mil he bl t en t e s" adequamos o ref!

rido artigo ao espírito da carta proposta e a expectativa

de toda a sociedade urbana brasileira que deseja a cidade

como um l uce r destinado e adequado ao bem estar do hctnen-,

Não é po s s Iv e l p e r-mr t I r que o p r oc e s s o aceleradíssimo de

urbanização do Brasil faça com que as Cidades pequenas in..!..

c l em seus planejamentos urbanos apenas quando e tl nq l r-em

o nl? cabalístico de 50 mil habitantes.

EMENDA 2P016~1...-:.-4=---- ~
tJ ""NADOR DIRCEU CARNEIRO

Dá nova redação ao caput do artigo 237:
_______ "t,f:IIAltrO!COAlISsiolsll"tOlll".io-----------,

cr=;r.ENÁRIO

1 Do Título VII, capItulo II do pz-ojeto de consta.cuf.çâo ,

Art. 214, § 29,

supr.iraa-ee o termo "SUCESSIVAMENTE", passando o Art ..214 a ter a se

qudntie redação:

" A~t. 214 •---------------------------------------------------

"Art. 237 - E assegurada aposentador aa I nos

termos da lei I qarant ann o reajustamento dos proventos na mesma pro

porção do reajuste s a Lar a eI da cat.eçor i a a que pertenceu o inativo,

quando em a t rv í cade , calculando-se a concessão do benefIcio sobre
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média dos trinta e se i s últimos salários do t r aba Lhado r j ccrr r ça do mês

a mês, de acordo com a lei r obedecidas as seguintes condições:

O proj e to , por sua vez (art. 212) restrige apenas o beneficio

a uma forma especial ou favorecida de pagamento de impostos federais

ou estaduais, consoante a disciplina que for estabelecida em leI com..

plementar. Portanto, bem menos que o alcance da norma que ora se pro-

JUSTIFICATIVA

Aquele trabalhador que, durante toda a sua vida, dedicou-se à

construção da riqueza do País e que, por méritos e justiça, conquis

tou o direi to à aposentadoria, não deve ser tratado de maneira di ver

sa dos seus companheiros de jornada de trabalho por diversos anos. As

pensões, proventos e demais benefícios advindos da aposentadoria ou

reforma devem respeitar os reajustes concedidos e/ou conquistados pe

la categoria pela qual se aposentou A justrçe para com aqueles que já

põe.

Por outro lado, o projeto estabelece norma sem-elhante h hoje

vigente no trato da matéria, que, na verdade, não tem atendido e ati,:

gido os fins a que se porpõe.

Diante disso, melhor será, então) que Se conceda microempre ...

sa a imunidade tributária a que faz juz.

r
deram sua contribuição para a construção da riqueza do País fator

preponderante para que a justiça sue i a I passe da retórica vazia e sem

fundamento. A igualdade de reajustes entre inativos e ativos fator

determinante para o reconhecimento do trabalho e da va l or Lzaçãu do hE,

,.".------------__ TIXTONUSTI'Il:"çio __,

Acrescente-se ao § 1 2 do art. 203, in fine, a seguinte
expressão: "Inc tus.íve mediante concessão de incenti~f'iscaisll~

PLENÁRID

2P01697·9
----------,

EMENDA
[:J

[:J

1/4SINAUII

mem.

r

EMENDA 2P016~~_.1 --,
tJ DEPUTADD IBERE FERREIRA

r.T--------PLl!:JU.'''D/eO.llI'do/&UIGDIIIUio --.

,.".--------------TUTO/~U'TlflC"çio __,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dá nova redação ao artigo 212:

JUS T I F I C A ç Ã o

As cooperativas têm sido sistematicamente penalizadas pe
lo descaso das autoridades consti tuIdas que) relegando-as ao total
esquecimento, não se têm preocupado em propiciar-lhes as condições mI
nimas de sobrevivência econômica. Tal estado de coisas está a merecer
o nosso reparo, principalmente se considerarmos tratar-se de entida
des sem fins lucrativos, que exercem atividades de interesse público,
beneficiando economicamente de modo significativo os mais variados se
tores produtivos da economia. -

Tal a razão que nos leva a sugerir, por oportuna, a ex
plicitação, no dispositivo próprio, da possibiliaade de serem essas
en t adadea destinatárias de incentivos fisca.is. por parte do Poder Pú-
blico. ' {, : ,~ , '\ ~

"art 212 - As microempresas e ,as de pequeno

porte, assim definidas em lei, receberão da União, Estados e dos Mun!

cipios, tratamento Jur ídico diferenciado, va sancc ao incentivo de sua

criação, preservação e de se-tvc Iv.íment o , através da eliminação,redução

r
ou simplif,cação de suas obrigações admimstrativas, pr ev i denc í ár í a s

e cr edí t Ic ras , nos termos da lei complementar.

Parágrafo único - O patr~mônio,à. renda ou os

serviços das microempresas, como tal definida em lei, são imunes à c,2,

brança de impostos pela União, Estados, Distrito Federal ou Municí

pios. Lei complementar ddsc í pLmar é a matéria.

EMENDA '2P016~~=-:-.7-------.
J
~'P..F'L"'---,.f:J Constituinte FRANCISCO COELHO . c...- : J

,.".- TrxTo/~.,STIPICAÇi()- __,

JUSTIFICATIVA Dê-se ao § 22 do art. 182 do ProJeto de Consti
tuição da cenu.asãc de Sistematl.zação, a redação que segue:

A retirada da palavra "tributárias" do caput do ..artigo Justif,!

ca-se, já que a questão passará a ser tratada pelo parágrafo único a

ele acrescido.

Deve-se conceder às microempresas t camo tal definidas em lei,

imunidade relativa ao pagamento de impostos insti tuidos pe l a União, E,!

tados, Distrito Federal e Municípios"

11Art. 182. ~ ~ ••• ~ ••••••••••••••••

§ 22 O imposto de que trata o -tncaec 111

será informado pelos crítér10S da genera11dad_e,
da una.vexaeLí.dade e da proqceeeavaõede , na fo.!.

ma da 1e2, e não incid2rá ~obre os proventos da
epoaerrtiedoz-ae e da reforma -e sobre as dJ.árúts

e aJudas ,de custo pagas pe.Loe cofres pÚb1.J.cqsr 11
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Deste modo, justifica-se a apresentação da nova redação

do art. 63 das Disposiçães Transitórias.

o Artigo 28 do Projeto de Cuns t atu í ção , passa a ter a s!:,

guinte redação:

'LUAI"O/CO.. lSSio/IUICOlll"io ,

f!.l
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 28 DO ATO DAS DISPDSIÇOES

NAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS

r:-r 1'EXlOIJUSTIFICaçio--------------,

EMENDA 2P017QQ-2fJ CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE -------------,
NJ.nguém desconhece os problemas que, normalmen

te, advém com o avanço da Ldade t freqüentes dl.stúrbl.os da saúde,

com conseqüentes despesas médacas , hospitalares, r-eméô r.cs , tranJã

porte até os locais de a'tendamentio , e t.c ,

Não bastassem as r-efez-ades edvez-eadadea ~ não é
dema a.a cacar , e auôe , o tratamento In justo que a Pr'eva.dêncae Soe a.aI

da spenea aos dneeavcs e penaaonLs tes , cujos proventos acabam f~ca.!1

do sempre aquém dos rendJ.mentos percebidos enquanto em atJ.vJ.dade.

ConseqUentemente as pessoas Lâosee , neste País~ têm eado va suas

com freqüêncJ.a~ como l.nválidas e sem o eespec.tc que lhes é atr1bu.!

do em outras culturas.

Não é Justo que o Estado onere os proventos ds.

queles que, após longos anos de secri.r ícao e de trabalho, para o

engrandecJ.rnento do Paí.s, est e jam procurando o merecido ciescan';o e

tranqul.lidade, Já perturbado pelo anexoréve r enve t.hec amerrto , que

acompanha essa fase da va.de ,

A presente emenda tem o escopo de excLunr da

er-abuteçêo do Imposto de Renda os proventos da eposeneedorae e da

reforma. trr-edac aone rment.e , Já não dncaôe sobre as dJ.árJ.as e a]!!

das de custo pagas pelos cofres públJ.cos.

JUSTIFICAÇÃO

o idoso, no BrasJ.l, se vê maz-çane j a.eedo , ignorado

e até desprezado, enquanto que, em outros contextos, como no nort~

ereexacanc e no europeu, são Justamente os velhos. que cone't.a.tiuem

a prancapaü, cl1entela das agênc1as de t.uraamc e de v.i.aqem ao Ex

cerrcr .

Artigo 28 - Durante vinte anos, contados da promulgação

da Constituição, a União aplicará no Nordeste e no Centro-Oeste,

em parte iguais, no mfru.mo , c mqúenta por cento dos recursos orç~

mentários destinados à irrigação

Esperamos asaam, que os enunent.es Pares acolham

nossa emenda, da.spensendo , e saam, um tratamento maa.a Justo e huma

no aos aposentados e reformados no País.
.JUSTIFICATIVA

A bacia h l dr oqr é f i ca da região Centro-Oeste tem um dos

ne«, mai or es mananciais fluvial do país, e a suav i dade do seu relevo c~

r acter í zaoa por baixa declividade, propr rc í a as melhores condições

para irrigação no Brasll. Assim, a relação benefício-custo é mais

baixas em razão de não ser necessário grandes Lnves t ament os com

barragens.

No Centro-Oeste a resposta é imediata do Inveat rnent o ne~

m- Tt:XTO/~US1'lfICAÇi.O-------------__,

presente·Por estas razões, justi fica-se a aprovação da
te setor.

G~A"TlDO~
PMOB

PLENi\RIO
'Lt:d.AIO/cOllISIÃo/su.COllIIlÃO--------___,

EMENDA 2P016~2-5
[!J -------,
I~ CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE

PLENÁRIO

'LU..AIO/co~lSSio/SU'COllISsio ___,

m--------------U:UOIJUsTlrlc..çio -,

PARi\GRAFO 92 DO ARTIGO 16

EMENDA ADITIVA

DISPOSIT IVO EMENDADO:

EMENDA 2P01701-1
tJ CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE --------------,

EMENOA MODIFICATIVA'

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 63 DO ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIQ

NAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS

O Artigo 63 do Projeto de'Constituição, passa a t er va s!

gU!r\te redação:

Artigo 63 - Na_criação de Estado, a União assumirá os e~

cargos' referentes a divida mterna e externa, nunca inferior a 30%

do- que excederem a capacidade de endividamento da uru.dade desdobr.§!..

ca.:
Inclua-se ao Parágrafo 9Q do artigo 16 contido no Título

JUSTIFICATIVA
. ~

rr - Capítulo rv do Projeto de Constituição, a seguinte expressão:

território de jurlsdição do titular, o cônjuge ou os pa ...

o Estado pril1litivo perde a sua capacidade de pagamentro,

.visto que, na criação d'o novo Estado perde parte de sua receita.

A totalidade' dos Estados brasileiro está no seu limite

máxJmo de endividamento. A redução de .sua receita implica num pro

cesso de inviabilização administrativa do Estado primitivo.

'RESSALVADOS OS QUE HAJAM EXERCIDO MANDATO ELETIVO,

passa a ter a seguinte redação:

'Art. 16 •••
y

Parágrafo 9Q - São í ne Ieqí ve i s para qualquer cargo,

que

no
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r.T-------------,.t;n!l/Jl.tnlflt"'çÃ!l-- ~

2P017Q~_-7 ~

Procedam-se, nos textos do art. 188, ancaec I, do Pr'o j e t c

de ccnet.Ltuaçâo da ccma.s sãc de Sa s t emat Laaçâo e do art. 13, § 12 in

C1S0 11, do r eepectavo Ato das tu.spos í çêes Cona'ta't ucLone a s Get-e a s e

Transitórias, as alterações que seguem:

EMENDA
P

dato eLe t i vo •

rentes até segundo grau I por consanquãrndade 1 afinidade

ou adoção, do Pr e s aden t e da Repúb Laca , do Governador

do s r e re i t o que tenham exercido mei s da metade do manda

to, ressalvados os que já exercem ou hajam exercido man-

JUSTIFICATIVA

A Inclusão de tal ressalva reveste-se da maaor justiça,
(PROJETO DE CONSTITUIÇÃO)

eIS que pernn t ar á a todos os po l I t aco s que à época das e Lei çõe s de

1990, não estejam exercendo nenhum cargo eletivo, mas que já - te

nham exercido I a oportun i dade de reconqui s tar sua carreira po1ítl

ca.

"Art. 188. A unaãc entregará:

I - do produto da arrecadação dos ampce'toe sobre

a renda e proventos de qualquer ne tureee e sobre produtos

Lnduatrrae La.aedoe , -ses serrta e três por cento, na aequa rrt e
forma:

Da forma como está r eo í q i ca , Importará na r erulnc i a de

cargos dos po l f t acns que pretendem concorrer a outro mandato eleti

a) va.nt e por cento ao Fundo de Pat-t.acapeção dos

'Estados, do DJ..strito Federal e dos Territórios;

as cond i çõe s de eLeç rb i Li dade p r ev i s t.a s no artigo 16 § 3Q do refe

rido s r o jet.c de ConstItUIÇão.

Demais disso I se r i a uma afronta aos Direi tos Po Lf t J co s I

po i s a relação de parentesco ou consaçütru dace , não podem sobrepor

VO ,oque s er i a um contra-senso I ensejando destarte uma

tumultuária na po t í t í ca pa r t i dárua .

.mveraão b ) quarenta por cento ao Fundo (le Pa r-t a.cxpaçâo

dos nunac Ip.í.os r

c) três por cento, para aptaceçâo em programas

de f'a.nenc a.amerrt c , ao setor pxodut avo das RegJ..ões Norte

Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instit uaçêes fl:.

nenceaxa s de caráter regional, de acordo com os pl anos rg

gionais de ceeenvo'tvamerrto , na forma que a 1e1 e s t abeI e-

cez-r

Por estas razões I JUStI r rca-ee a aprovação da presente

EMENDA
r

emenda.

2P01702-9
.----------

JONIVAL LUCAS 5 '''''''i!:]PFL -BA

(ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS)

"Art. 13 ••.••••••••••••••.•••••.•••••••••••.•••••••••.••

§ 1" o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11 - às normas eet.e t avas ao Fundo de Participação

dos 'Estados, do Distrl.to Federal e dos Territórios e ao

Fundo de Partic.1pação dos Municípios, que observarão
aequarrte s det.errmneçêes e

JUSTIFICATIVA

o § 2Q do Art. 219 terá a seguinte redação:

§ 29 • O orçamento, para atender o programa da reforma aqr-âr-aa ,

fixará anualmente o volume total de títu10s da dívida agrária e

o montante de recursos em moedas acrescentada a parcela de 20'

do Fundo de Integração Social.

JUSTIFICAÇÃO

Desde a Implantação da Reforma Trl.butárl.a que se 1 nz.c aou

com a promulgação da 'Emenda ConstJ.tucional n~ 18, de 1966, o Pa:f.s

e seâeuau a uma crescente centralJ.zação de poder e de recursos no â!!!.

bat o da União, em detrimento dos Estados e, sobretudo, dos r-tun~ci

paoe ,

c) o percentual 'eeaaravc ao Fundo de Pe r t acLpa

ção dos NunacIpãos , a part:Lr de 19P.9, ancfusavs , será elg

vado de três pontos pez'cerrtue as por exercIcao , até 1993 ,

a.nc Luaa.ve , passando ao percentual estabelecido no az-t a qc

188, I, "b'", a paz-t ar- do início do ex'ercício de 1994.

b ) o percentual t-e Let avo ao Fundo de Pe r t acLpa

ção dos Estados, do ní.seri.cc Federal e dos Terrl-tórJ..os sg

rá elevado de um ponto percentual por exercIcac f a.nancea-.

ro, a pe r t a.z' de 1989, até at1ngl.r o percentual es tebe Lecj,

do no e r t a.qo 188, I, "ali;

a) a part a.r da promulgação da cons t í euação , ap1l:.

car-se-âo, respectivamente, os percentuais de deaoa t o por

cento e de VInte e três por cento, calculados sobre o prQ

duto da arrecadação dos J.mpostos referidos nos anca.aos

111 e IV do e r-t a.qo 182, merrt t.doe os a tiuaa e cru térucs de

rateio até a entrada em vigor da Le a, complementar a que
refere o artigo 190, anca.ao 11,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11

O sistema tributário des't anedo a assegurar a autonomia m!!
nxca.pa L e estadual, crescentemente desfigurado pelos governos auto

rítárJ.os que se l.nstalaram desde a Revolução de 1964, foi se tran§.

formando em Instrumento de menaput eçâo das células de nossa or'qana>

zeçâo poâ Lt a.ca e socae t , até 'reôuzf-ue s , na década de setenta, a -en

't a.dedes abúlJ..cas, Lne r acr.ent e s , vnc e-pe s-es de atenderem aos mea s eI.§.

mentares enseaos da população e levadas, quase sem exceçêc , à naae

completa aatueçâo de ãnaofvêncae ,

PLENliRIO

o fato mais à vista na sentida inviabilidade da reforma agrá-

xa,a no País é a falta de recursos financeiros concretamente d1.ê..

pon'íveis ã execução do programa.

O esforço, qualquer que se] a, e por maa.s merItórIO, esbarra ne~

sa questão. Nada adaantia o esforço de desapropriação se não se

da.spuse.r do montante em dd.nhez.z-o necessário à andena zeçâo ,

C' desgaste- é de dupla face. De um lado não se satIsfaz ao ti

tular atual da pxopz-a.edade , de outro lado Ea.ca o trabalhador ru

ral à mercê de Intenções e notícias que mais lhe atormentam o

espi.r~to.

Ai se er-re o tormento da reforma agrária, estigmatiza-se o Pro-

grama, ao Invés de viabill.zá-lo como meda.da efa caz , sª,ria e

possível.

A parcela do r-ansoct.ar tem esse sent.ado , ~ uma 'destinação no
bre e não retira o profundo aerrta.do do Flnsocial. Antes, reme

te-o a uma parcela de trabalhadores que até então sofrem e pre

casam de uma luz no fundo do túnel.
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o Poder Central, nesse período, representado pelos seus

tecnoburocratas, argumentava que somente a concentração de recursos

e a unz.dade de comando polít~co eccnômaco e 5001a1 podez-zem cor-du

zir o País ao seu p'ronu.aeo'r futuro, coaoceneo-o ao lado das grandes

pôtências desenvolva.da s ,

MunJ.cípJ.os - FPM, na forma expressa na presente Emenda. Parte dos

encargos a serem e aauma.doa pelas comunas jus t a rdce , anctueave , 11

geira redução do percentual de atm.nado aos Estados, em beneficio dos

ãunacIpdos , que e saoma.z-aem plenamente a educação da reaxa etárJ.a dos

sete aos catorze anos.

"Art. 244 A União .

",- TUTO/Jt.sTlrlc'O'~ÃD'_-_--_-------__,

§ 19 A uru ão ur qam zar é e .

rr ..~';~:J
mõ'imJ

PLtN'O'RIO/tOIUssio/lõtJ8COIilISSÃO- ---,

11 - ã União compete, o desenvolvimento de t.Q.
do o ensmo super i or , podendo delegar as Faculda

des privadas concedendo bolsas a todos os estudan
tes carentes.

I - no que concerne ao ens irio de segundo grau,
ensino p r of'Lss aone Lazant.e e ao ensino especaa I as
r espec t i va s unidades da Federação - "Estados e D~

trito Fecl!:,T'~l" anlicarão dos seus orçamentos o va
lor aCJID8 de 25% (v í nt e e cinco por cento) ao ano;

Para va.aba.La.zaçjio do proposto, a Emenda prevê o escalona-

mento gradual do FPM, de modo que, somente em 1994, o pz-eeerrtue I

pleno, de quarenta por cento, será atançado,

Tratando-se, e s s am, de emenda da me a.s alta ampor-t âncae p,ª

ra o de aenvoLvamerrt.o e a jus t a.çe sccae r do País, contamos com a am

presc anô Ive t acoLha.de dos erru.nent ee Pares.

JUSTIFICAÇi\O

o §. 29 do artigo 244, do Capítulo 111 do ProJeto de Const1.
t urção , acrescado dos anc í sos I e 11, passa a ter a seçuinte red~

çãô ,

§ 29 Os Municípios atuarão pr í.or a t ár i amer.t e '

na munãc Ina l i zação do ens ino infantil, com pré-e~

cola de zero a seis anos e, no Fundamental de se
te a quatorze anos, sem prejuízo da oferta que g~

ranta o prosseguimento das estudos j

tJ PLENÁRIO

EMENDA 2P017<!1-5tJ DEPUTADO SÉRGIO BRITO ---------------,

Com e rea.to , somente uma anversâc dos poãoa or-r errtadore s

de nossas secasêee pof f t rce s , sobretudo eccnêmacee e eocue ue , pode

rá trazer resultados ccnaaaerrtes com as neceaea.dade s e os anee aos

do povo bz-e s a.Lea.xo , t no âmbl.to do reum.cIpao , onde cada cxdadâc tem

seu doma.c I La.o, que a cepacaôeôe de ancveçâc e a craeravaeeee das

classes trabalhadoras e produtoras podem trazer soluções novas para

o desenvolvamerrtc do País. O Prefe'rto reunacape t. e as t.aderençe s 10

caa.e , em contato da re t o com a população, é que têm p'roxarru.dede e

aenaa.ba.La.dade necaaeérc.e s para captarem as neceseaõeeee ãccaa s e p,ª

ra promoverem rápida, e f.a caz e adequada resposta do Estado, para S.Q

Luca.cne r os problemas exas'terrtea e emergentes.

Dentre os problemas cruciais de nossa xee La.dade econômica

e social, bastaria cat e-r o da nu.sérí.e , o da educação e o das mJ.gra

ções arrtez-naa , O rcr-ee r ecamerrec das comunas brasJ.leiras trar:La cer

tamente etzcez alívJ.o para t eza problemas.

As desigualdades Lcce a.a e regionais ccnet a.tiuem, sem dúvJ.

da, a causa 'béiea.ca do deslocamento de rm.qr-antie s de pequenos para os

grandes e mais prósperos rnmãcIpaos , Enquanto os pequenos empobre

cem, pela falta de mão de obra adequada para promover o seu desen

vcLvamentro , os grandes passam a lutar com a J.ncontrolável afluên

cia de rru.qr-errtee , formando bolsões de rm.aé'ra.e em sua pera rera.e, an

vasões e favelas, ve'r'dade a'r'aa estufas de de Lanqirêncae e de czamane-'

Lz.dade , Por maz a prósperas que se-jam as caôedes , o seu IldeficJ.t ll

entre a demanda de serviços e de condaçêes de vida r equer i.ões pelas

ondas crescentes de maqrent.e s e as ccnôuções exas t errt e s , se torna

cada vez maa.o'r , resultando em pobreza qenere La.aada ,

No fl.nal dos varrt e anos de governo au'tc'ra, tár.1o e concen

trador de recursos e de eecasêes , a aaas t amoe , no LnIca.c desta déca

da, aos seus desalentadores resultados: r-ec rude.sc.amen t c da má ô.aa-.

trJ.buição de r aqueae , l.nflação desenfreada, escalada da vaoaêncí.e e

da cr-amd.na La.dede a rcíveas nunca vaetoe e a ccnõ.i.çâo , nada anve jede ,

de ostentarmos a menor- a:lvl.da externa dos países do Tercel.ro Munda,

só super-ada pelos Estados umõos , na sua atual fase de cxaae e pro

porcionalmente mua.tc menor, se comparada com o r-eepec t a.vc produto

interno bruto.

Não há, portanto, argumentos capazes de d1r1'TI1r a e10-

quênc.re dos fatos concretos e evidentes: a polít~ca concentradora

foi - e a a.nde está sendo - o maao'r fracasso poj f t aco da h as t óz-a.a do

País! .ramaa s enfrentamos tantas da.fa.cuLdades e um quadro tão som

br-a.c quanto o que víslumbramos hc je , à frente. Desde a posse do Prg

aa.derrte Sarney, Já 't a.vemoe três MJ.n1.stros da Fazenda, sem que se a,

br-aaae qualquer perepectn.ve capaz de trazer esperança e alento à p.Q

pulação.

Com a cenaã a aação de recursos para os nunacIpdoa , mesmo

os de menor porte pesaar-a em a contar com ,ma:Lor oferta de emp:rego

com consequente redução das rm.qz-açêea e melhor desempenho econêmaco ,

Os grandes centros, por sua vez, aofr-er-a.em menor demanda de aexva>

ços, podendo cenajaear mei s meaos , da rete ou andí.reeemence , para a

a t a.va.dede produ t ave , com a.ncorrte s t évec.s reflexos na econonu.a como

um todo.

O problema da educação, sobretudo na faixa dos sete aos

catorze anos, com a deacen'tre ã a.eaçêo de recursos e de encargos, en

oorrtrur-a.a, também, plena solução, através das Comunas, cu j oa Prefe.i

tos não teriam conda.çôes de negar e t endamerrt.o aos munícipes.

O ProJeto de const í tui.çâc da Comissão de sa.scemeta.aeçêo

se aprovado pelo P'l enér-a.o da Assemblé1a Nacional ConstJ.tuinte, tra

rJ..a leve alív:Lo para a angustJ.ante sJ.tuação de penúrl.a dos HunJ.cí

pJ..o~ bras:LleJ.ros. A d:Lstr:LbuJ.ção das rece1tas trJ..butárJ.as aí propo,ª,

T ta, entretanto, a:Lnda está mUJ.to aquém da necessária para reverter

os malefícJ.os da atual concentração no âmbito do Poder Central. Os

benéfJ.cos efeJ.tos para a economJ.a como um, todo e para uma real retQ.

mada do desenvolvimento, que preconJ.zamos, só será possível median

te substancial aumento do percentual do Fundo de Partic~pação dos

vi sa o teor desta emenda, passar para a r esponsatn I í.dade e

'admm í s t ração p r ro r Lt.ér aa aos Mun r c fp r us , o ensino Infantil.
A educação pré-escolar tem sido compreendida como um es

forço para se oferecer às crianças melhores opcrturu dades e cond i ções

ao seu desenvolvimento integral - mental, social e emoci orial . Basea
do, nos fundamentos da proposição do ex-deputado paulista) Ruy Côdo
durante o runc i cnementc da CPI do Menor Abandonado, que investigou o
problema da sobrev í vênca a das f'amí Laas pobres e cr i anças carentes do

aras i í , de senvo Lvi.das no Relatório da referida Comissão, pub l rcaca p.!:.
la Câmara dos Deputados em 1976. Bem lembrou v.i t al Didonet (c n "A
Pré-Escola como EscalaI! - Pro je t o Educação - Tomo 111), que o probl~

ma educacional br as i Le í r o nunca será bem colocado enquanto não se co~

siderar cama varrével inerente a situação de VIda e educação das cr..!,

anças na faixa etária de zero aos seis
No aludido relatórIO, intItulado liA RealIdade BraSIleira do

Menor", a, problemátlca das crlanças carentes f 01 exaustlvamente lnve~

tlgada. à 10z- dos melhores levantamento estatístlco já levados a efe!..
to no país, sobretudo em relação aos segmentos populaclonais de níve

is sócio-econômlcos inferlores, que reunem condlções manl festamentes

desfavoráveis ao crescimento das crianças.
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JUSTIFICATIVA

A pensão dos dependentes, por morte do serv.!
dor, corresponderá à totalidade da remunera

ção ou dos proventos da aposentadoria.

Altere-se o texto do art. 4B do Projeto da ComIssão de Sistematização para:

Parágrafo ünãcc

Art. 48 - Os proventos da inahvidade e as pensões serão revistos, na

mesma proporção e na mesma data, sempre que se modl ficar a re
muneração dos servidores em at rv i dade , de modo a manter a pari
dade entre o pessoal ativo e mat rvo existente na ocasião da
aposentadoria ou da percepção da pensão.

PLENARIO

2P0170G-l
DEP •BONIFAC10 DE ANOOADA

1'--'''''''"''''''''''----,
De fato, as consequências da fome e de anu t r i ção nos pr ime í-,

ros anos de v i da da criança, são devastadoras. afirmando-se que da ca
r ênc i a sé r i a e prolongada resultam lesões cerebra i s Lr r-evers Ivea s
que em algumas áreas-problemas I os estudos apontaram índices mui to 81

tos de cr ranças pré-escolares em estado de rtasnut r açãn ,
Notadamente no que concerne aos desafios r eLat i vos ao ens i.

no primário, à pré-escola, às creches e assuntos correlatos, entende
mos que a atuação direta dos muní.cIp i os será mais e t acaz para a so

lução do problema.

A melhor justificativa que se poderia apresentar em defe

sa da proposta do ex-deputado Ruy Côdo é, precisamente, o c i tado R,!:.

Latõr ro no qual se condesam outras propostas 19ualmente importantes,
que urge sejam examinadas pela Assembléia Nac i una I Consti tuinte, tais
como lIProjeto Dom BoscoU e a Emenda Constituclonal nQ 03 de autoria

do ex-deputado Ruy Côdo.

r

PLENÁRIO

JOSE LINS

2P017Ql_-0 ~

A paridade para as aposentadorias e pensões'

é um antigo sonho da totalldade dos servacore s públlCOS deste '
País, por tratar-se de uma medi õa de imperiosa jus t i ça e grande
alcance socraj , pois que o serv i ocr contribui durante toda sua'
vida funcional sobre a t.ot a l i dade de sua remuneração, tendo di

reito, portanto, a uma aposentadoria que sempre guarde a parid~

de com a remuneração dos que permanecem em at rv í dade , O mesmo'

espírito de Justiça suc i aj se aplica às pensões, pois com a mo.!'..
te do servacor não pode o Estado deixar de amparar seus depen _
dentes, conrermdo-üties corid i ções para terem uma existência
condigna.

tr=.----- PL.ENARO/CClIl$SÃc/sUBCClII3sÃO

EMENDA
l:J

rEMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: TíTULO VIII, CAPíTULO rr , Art. 238,

INCISO IV e V

Dê-se aos ancasoe IV e V do art. 238 do Pr-o j e t c de eon..§.

tu.t.uaçâo , a aequarrte redação:

"Art. 238.

EMENDA
tJ
tJ PLENÁRIO

r;r-------------TUTO/~U$TIFICAÇÃO- ~

tadorasIàe- d:f~~~~~~~:ç:oaep~~~~~~~t~~ã~u~as J.~~:~~:~ã~o~
vade comum.tárae , aeaam como a formação de pessoal téc
naco para o e t endamerrto nas d i.verses áreas de reabJ.IJ.
tação e educação especaaLr

v - a çe rent ae de beneãfcac mensal de do) s sal-ª.
r-a.oa mfnamoe a toda pessoa portar'lora de de f a.ca.ênca.a que
e-ompr-ove não pOSSU1r menos de prover a pr-épra.a manuten
ção;

EMENDA ADITIVA AO CAPÍTULOIDD S15TEMA TR1BUTÁRIO (Onde couber)

Art. - Nas áreas de sua Jurisdição e compe t ênc i a , a autoru da

de fiscal tem precedência sobre as demai s , em tudo que interessar
à Fazenda Nac i cne I

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃIQ

Para se p'ropo'rca.cna r aos mdãvfducs eeeac i.errees seus

EamdLa.az'e s melhores condaçêea de eobrevavêncí.e , recuperação de pr.Q

blamas psicomotores e integração à vada comum.tér í e , é indJ.spen-

sável a aplicação de recursos financeJ.ros, por parte do Governo,

dee t a.nadoa à qar-errtae de um berreâdca.c mensal de doa.s se i.éeacs

mínimos a toda pessoa carente portadora de de f LcLêncae , e à for-

mação de pessoal técnico para a'tendament o nas õaveesae áreas de

xeebdt a.t ação e educação eapecae L,

A neces s rdaoe cuns t i tuc i onaj de definição da hierarquia qua!:!,
do vár i as autoridades devam exercer sua ação a um mesmo momento,

ob j e t ava evitar conrl i t o de jur i sd i ção e competência revigorando
t r ao.i c ã one í s pr ece i t os contaoos em oi ver aos diplomas Lepa r s vige!:!,

tes ameaçados de derrogação por outros da spos í t ívos contidos no

atual projeto de ccns t í tui ção , postergando o Interesse da Fazenda
Nacional.

- Legislação mvoceda: Nova consolidação das Leas das AIfân
degas e mesas de Renda, de 1894.

- Decretos nQs 50 417 de 06/04/61 e 50.440 de 11/04/61

- Le a nºs 2.492 de 21/05/55

r
- Decreto t.e i ns 37/66. Art. 105

~ ,.,)"m"~ .•t& .: (.%~.'''' BPC70) I r' ~_"""':,.
~~~~ li",~_ _ ._...,...".. (Jósé U ... s)O' .liiíUTUII" -u...... '- ~ ..
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PLENARID

DEPUTADO DDMINGOS JUVENIL

juízes togados, r e spons âve i s t écrucos pelo Func aonament o da Just..!,.
ça do Trabalho, prop i c.í ar é um jogo de mfIuênc i as estranhas ao

cr i t ér í.o de merecimento pro t í s s rcna I na or qaru zação das r ef'er rdas

listas A proposta agora submet ada a exame v i s a Lmped r r o duplo

defeito

2P017<!ê,_-8'----- -.

EMENDA MODIFICATIVA

= n;r.TQ/.lUSflFJl:AÇÃO--------------,

r.r-------- 'I.~N,.hlQ/ÇOIolIS$;.C/SUBl:Ollllss.i.o--------__,

EMENDA
l:J

PLENARIO/co.. ISSÃo/suaeolll'asÃc- ~

=------------_TE.Tr;o/JUSlIfICAç;,C -,

EMENDA 2P017 ~"Q-O
l: Deputado VALTER PEREIRA -----------~J C;~~'~~

tJ PLENÁRIO J tJ;;I.~v;J

o ART. 200 passa a ter a seguinte redação:

Art 200 - Será considerada empresa nec aons I a pessoa Jurí

dica constituída, com sede no País e cujo controle decisório e de
capital votante es te ja sob a t r t uj arzdade de br as aLear os domlclll~

dos no País ou de ent i caoes de da r e i co púb l i co Interno.

DISPOSITIVO EMENDAR-SE' ART. 200. 00 PROJETO DE CONSTI-

TUIÇAO (A)

JUSTIFICATIVA

TÍTULO III - Da Organização do Estado

CAPÍTULO VII - Da Administração Pública

SEÇAO 11 - Dos Servidores Públicos Civis

A emenda visa tão somente s i mpl í.ficar, sem perder o qenua-.

no sent i do , a redação dada ao art 200 pela Conus são de 5istemat..!.
AI t.er-e a redação do §2 Q , do e r t o 46, que pa,!

sa a ter o sequmte texto:

§ 2Q - "Não haverá apoeeo t ador aa por tempo de
serviço em cargos I funções ou empregos t emoor á _

rias"

zação

nr t 46 - ....

DEPUTADO DOMINGOS JUVENIL

PLENARIO

r;-r-------------TtllToNUSTlFIC.Ç.i.o ~

A norma que consta do parágrafo em questão I c r aa

uma s i tuação extremamente injusta. Por ele, o servidor t empur é r i n

que t rcar Lnvál.ado para o serviço , mesmo que tenha sido vítima de
acidente de trabalho, não pode aposentar-se.

JUSTIFICAÇÃO2P017<!~-~6~ ~EMENDA
l:J

EMENDA ADITIVA AO ART. 135

No 1 tem I do § 19 do Art. 135 do Projeto de cons t i tuição

(A) da Comissão de Sistematização da Assembléla Nacional Consti

tuinte, no trecho "escolhido dentre Juízes da magistratura traba
Lhr s t av , acrescentar a expressão lide carre rreu .

JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa corr í çar essa anjustr ça , Lmu _

tando a r es t r i ção ccnst í.tuo mnaj à aposent adcr i a por tempo de se!
viço o

Pelo p r o j e t o , o TST compor-se-á de 17 togados (lI Juízes
p r of i s s í.ona as , maas 3 provenientes da advocacia e 3 do miru st é r ro

púb l i co) e 10 c t as s r eras . A presente proposta mantém essa solu

ção,' mas a nt e rvém no processo de escolha dos 11 juízes pr of i ss i o

na a s ,

EMENDA 2P017~J-8
tJ DEPUTADO VALTER PEREIRA -::::..----------~

PLEN.l.RIO/l;OIl15do/suDCOllllnio--- ~

1:. ev i derit e a necessidade de reservar os 11 cargos de

juiz pr o t i s s rona l aos maq i s t r adus de carreira, os úru cos que na
Justlça do trabalho são or rqmar í anent e eomí t i cos por concurso t

púb Li co . A redação do Projeto comporta o acesso ao TST de Juízes

de Reglonals, adnu t í.do s sem concurso no reqrme dovqurnt o cons t i tu
cacnat": é tão elástico que, teoricamente, poderá surgir situa

ção na qual nem sequer um dos membros do TST seja maqas t r ade co.':!,

cursauo , de car re.i re , todos pr-ovando de representação c l ass astas ,
da representação do minister.lo público 29 e 3Q grau, ou da repr~

sentação de advocacia nos mesmos graus. A alta converu ênc i a pú

blica de estimular o numeroso grupo de juízes pruf i ss Icnaí s e de

vs Ior i zar o concurso como forma de .J3cesso aos cargos do Estado é

que Insm r a a emenda ora oferecida à consideração,

t ÓbVlO que essa solução. além de estabelecer Irijus t r fi-

cável desigualdade de tratamento com relação exatamente aos

= UXTO/J1,oS·,FICAÇiO -,

CAPÍTULO IV - DOS MUNICÍPIOS

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Dá nova redação alínea I, do ar t rqu 37, que

passa a ter o seçuinte enunc a ado-

Art. 37 -
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"I - Leqa s Lar sobre d i r e í t o urbanístl.co, par

celamento do solo e outros assuntos de i rrt eresse
local, ressal veda a compe t êncaa da uru ão e dos E~

t adcs •

SUPRIMINDO-SE a alínea XV, do ar t i qo 26.

JUSTIFICAÇl\o

Esta emenda resgata ao muru c Ipa o uma de suas ~

t r rbuí ções fundamentais: legislar sobre dí re i to urbanf s t aco e pa!.

celamento do solo.

11 - d01S terços escoItudos pelo Congresso Nacio

nal, dentre os nomes relacionados em listas tríplices
pelos respectivos órgãos oficiais de representação de
classe, obedecido o critério da proporcionalidade.

§ 22 - A composição do órgão é renovável a cada 4
(quatro) anos, vedada a recondução de seus membros.

§ 32 - Os ministros terão as mesmas garantias,pre!.
rogativas e impedimentos dos titulares do Superior Tr!.
bunal de Justiça, ressalvados a vitaliciedade e a apo
sentadoria no cargo.

Negar essa faculdade ao murnc Ip í o s Lqna fica ca~

tra-Io na sua própria aut oncnu a .

A prer roqat i va que se pretende restaurar
proscr i t a pela norma contida na alínea XV, do artigo 26 da

proJeto I cujo texto limita o seu exercício à uru ão , Estados

t r i ta Federal.

fora

Ante

e Di~

§ 42 - Os audi teres, quando em substituição a mi

nistros, têm as mesmas qarant i as e .impedamentos dos tl
tulares.

§ 52 - Os audi tores J quando no exerc Ic rc das
demais a t r i bu i ções da Judicatura, têm as mesmas

garantias e lmpedimentos dos juízes dos Tribunais
Regionais Federais.

JUSTIFICAÇl\O

= TEUO/JUS·lfICJ,ÇÃO--- -,

TíTULO IV - DA ORGANIZAÇllD DOS POOERES E DO SIST~
MA OE GOVERNO

CAPíTULO I - DO PODER LEGISLATIVO

SEÇi\o IX - OA FISCALIZAÇl\O FINANCEIRA. ORÇAMENTÁ
RIA. OPERACIONAL E PATRIMONIAL

tJ PlENÁRID

PL1i:IlJ.J110/cc"I'8Ão/su.CO.. I'• .iD ~

pri""'''~• PMOB

Encontrar a quota de mí ru s t r os J cor responde te a
cada um dos Poderes" não ser-é tarefa das mais fáceis I se per s i s t í r

ant ac t a a norma do art. 87 - "caput " Como 11 (onze) é Lnd.í.vr s IveI

a aplicação da regra para obter a terça parte vai resultar em uma'
d LzLma per iodica (11: 3 = 3,666). Elevar para doze o número de ml

nistros, como propõe esta emenda, é a solução que se impõe.

A mnda f ac aç ãn do § 1º, ms t i tua como requisito
para o .i ndf cado , ter a exper i ênc i a de maas .de 10 anos na área que

va i atuar, além de tornar mais claras as áreas de onde o canda dato
deve sair.

Na alínea 11, o que "e e pretende com a nova reda

ção , é qarant i r uma composição que garanta a participaçã.o da sacie

dade na f i ace l Lzação dos negócios públicos.

Altera o "caput " do art. 87 e o § 152, supr rme as
letras "ali e "bv , .int roouz navo parágrafo, muda a redação do 212

do texto e renumera os oema i s parágra fos I ficando o texto com o 5~

guinte enunciado:

Art 87 - O Tribunal de Contas da Uru ão , Integra
do por doze Ministros, tem sede na Distr 1 to Federal, qu~

dro pr õpr i o de pessoal e Jurisdição em todo o territó

rio nacional, exercendo, no que couber, as at r ibuí ções
previstas no artigo 116.

§ 1Q - Os ministros do Tribunal de Contas da UnI

ão serão escolhidos dentre brasileiros maiores de trl!!.

ta e CInco anos, de Idoneidade moral, reputação ã l i.ba
da e notér ias conhecimentos nas áreas do direito, da
economia, da administração e das finanças, com mais de

dez anos de carreira ou efetiva atividade profissional,

obedecidas às seguintes condições:

_ um terço Indicado pelo presidente da Repúb~l~_

ca , com aprovação do- C~ngresso Nacional; -- r

o parágrafo 2Q institui uma alternância mais fre
quente e geral dos mirustros ,

As morn f.,i.cações ora precoruzadas visam tornar os

negoclos~ públicos mais transparentes, assegurando à suc i.edade a

possibilidade de conhecer e Julgar as cont as dos Poderes PubLacos ..
Elimina, por outro lado, o tráfico de anf'LuêncLa que o s r s t eme .•a

tual tanto es t rmul a . Flnalmente, os t r íbunaí s, de Contas não maas, s~

r ão apontados como paraíso dos "mara jés p como tem acon t ec zdo em

vár rcs Estados, Já que as r espec t avas ccns t i tuâçõas terão de ada,E
tá-los ao novo perfll do, t r rbuna l de Contas da União. É o caminho

para pror i ss rcna l i zar esses órgãos tornando-os e r i c i entes Instru
mentos de defesa do er ãr i o púb Lacn .
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•••••••••••••••1••

..,- TUTO/JUITlllClÇi,O -,

Justi ficativa

Sabe-se que, apesar da honra que cons t atui o cargo do Pr~ _
f'e i t o Nun í c i pe Lç r-epr e s ent a .i r r ecus âve r s onus para quem
exerce

A an sef'Lc LêncLa de recursos nece s s ãr i os para execução dos

p r o j e t os muru.c rpa i s rmpõe ao pro j eto muru crpa l uma sé r i e _

de ações que o abr a.qam a afastar-se de tôda e qualquer at];.
vroaoe nar t a cu.l ar

O Prefeito Municipal,é obrigado a abandonar todas as suas

at i vadade s or i vadas para oemcar c se exc Lus rvament e aos an
teresses do 5.... U Nuru.c Ip í o .

Sabe-se,por outro lado que os suo s Iuios por ele percebidos

não atendem sequer aos seus d í spano i os normais.

Ora, não tendo conpensação pecuru é r aa s e não podendo obter

qualquer vantagem funcional no cargo que de i xar a para exer

cer o mandato,o Pre f'ea t o f ac a .vi suajmente pre judrcedn .
Isso pode comprometer a par t Lcapaç ãn das pessoas maas qua-,

Laf rcaoas no cargo de Pr e f'ea t o ,

Ao i nvé s de abrir-se espaço para compensações mconcussas ,

melhor será que ans t Ltua uma recompensa transparente e JUS

sobretudo aqueles que malS se dedicam à elevante presta -::
ç ão de serviço na comuru dade -

"Contar-se-a em dôbro o tempo do efetivo exercício do mand"ê,

to do Pr e f e ato Mt.Jnlcipal para f ms de apusentanor í av

r

'''INA''IO/'GllISIÃo/lu.colllnio-----------,

1- .

Art. 184 - ..

§ 10 - ...••....••..•....•..••.....•..

lia) sobre a entrada de mercador aa importada do

exterior, autorizada a cobrança com o desembaraço .§.

duaneiro, ainda quando se tratar de bem destinado a
consono ou ativo fixo do estabelecimento I assim co
mo sobre serviço prestado no extar aor , cabendo o i~

posto ao Estado ande estiver situado o estabeleci
mento destinatárlD da mercadoT18 ou serviço,"

TiTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPiTULO I - DO SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL

SEÇÃO IV - DDS IMPOSTOS DDS ESTADOS E DD DISTRI
TD FEDERAL -

Altera a redação da alínea lia", do anc i so I,§10

do artigo 184, que passa a ter o sequrnte enunciado:

PJ PLENARIO

EMENDA 2P01713·4
[!J DEPUTADD VALTER PEREIRA "'''--'=------------,

EMENDA

PlENARIO

2P0171~_·1 ----,
Deputado JAIRO AZI.

~---__ PLt"""IO/COllISSÃO'luleo.. 'ss.io --,

~

EMENDA
tJ

A conjuntura anfLac i onãr a a que, em maior ou menor
grau, tem caracterizado a eccncmie b r as aLeLr a nos últimos anos)

conspira contra a realidade tributária.

JUSTIFICAÇÃO

PLENARIO

üeputado JAIRO AZI

JU5ti ficativa
ar t 59 da Lei atual, p r oIb e que no último mês dF.;

mandato do Prefeito não se pode enpenhar ne spe sa s além

de um duadéc i mo nrev Lst o ç coma se trata no caso de de
ser o Mês de dez;-mbro o úl t imo do mandato do Pr e fe i ta

e por ser também ú l t imo do exerc í c i o f í nence i r o vai

p r e jud i car o de senvo Iv rmen t o admi nLs t r at i vo do Munlcl.
oio por se tratar do últlmo mês do crçamento cü que

não aconteceria com o 1Q mês de orçamento sub sequent e

Pelo fato do exercfc i o f i nane e i r o t e rnu.ne r em 31 de -

.:dezembro e em v i r tude do fechamento dos bancos para

"balanço não se tem uma real posição dos saldos bancá
r i os que as vezes necessitam de grandes cunc i Lí eçõe s

dessa forma o serviço fInanceIro encontrará uma di fl

culdade enorme, em checar o saldo bancário com o saldo
cont áb i I da Comuna.

Disposições Transitórias

02-

01-

Art.~Q .§2º. Os mandatos dos atuais Pr ef'e i t os , v í ce-Pre t ea tos e Ve

r e ado r e s ç e l e i t os e-n 15 de novembro de 1982,e dos Pre

f ea t os j v í ce-Pre f e í.t os e Vereadores e Lei t os em 15 de 
novembro de 1985,terminarão no dia 19 de reve re rro de
1989,com a posse dos e Le i t os

2P017l~----,·2 -,

o tempo que mede i a entre a ocorrência de fato ge

rador dos tributos e o e ret ivo r eco Irnaent o do valor devido é fa

tor de perturbação das f manças púb.l rcas , sendo inegável que os

contribuintes procuram adiar o maas possível o pagamento de seus
débi tos, para se b ene t ac â a r em da desvalorização da moeda

A emenda proposta vai perrs i tir a antecipação do

ingresso do IeM incidente sobre mercador ias rmpo r t adas , em cerca

de dols meses, protegendo slgniflcativamente o erário estadual co;:!

t r a a erosão inflacionária.

Ademais, será possível exercer um mai or controle

da arrecadação, já que em numerosos casos, a mercadoria importada

não chega a dar entrada no estabelecimento do amportador , sendo

dada a consumo fora do alcance da aommí st ração , Impeda ndo-cse , il~

galmente que ocorra o fato gerador.

r.r-------- PLuAlllo/eollIS$i.O/su'COfllISSÃO------------,

EMENDA
PJ

111llTUU

EMENDA ADIT~VA""'°'''''''''''--1 r'
Inclua-se onde couber' I '----------------,.L--- --' __
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r;-r-- TEXTO/JUSTIFICAÇ.i.O ---,

D1SPOSltivo Emendado: Titulo VIII, Capítulo V

r

03- Além do mai s para as f'e st í vi dade s e 85 comemorações

do f rm de ano I em geral, o corpo adnurü st r at avo de c,!
da Município,"realistlcamentelltodos estão voltados
para suas f'an í Lias não dando a devida atenção as

atividades ordinárias nos últimos dias de cada ano
d.í f'.rcu Lt ando ç ou mesmo ampo s s rb í La t ando a realização

dos serviços r i nance i r o s .

2P01716-9
---------~

Deputado ALUtZIO CAMPOS

PLEN1\RIO

JUS T I F I C A C Ã O

Atualtrlente sonos 559 Conqressistas, número este que

será periodicamente aumentado na proporcão do czes odmentio da pc

puLacâo necaoneã (arts. 56, § 29, e 57, § 19 do Projeto).

Se o Congresso 11mitar a iniciativa dos seus mem

bros a apenas eea.e paropoaa.cêe s em cada sessão Leqa.sLat.Lva , será

atinaido o total de pelo menos 3.354 por ano.

Adicionados a esse: total os projetos originários dos

deroais poderes, o númerO pelo menos duplicará, tendo em vista que

o poder Executivo sempre apresentou quantidade maior de proJeto

do que o próprJ.o Legislativo.

Embora tal superioridade haJa decorrido, nos últimos

24 anos, do sistema autoritário de goi1erno ,não é provável que a

proporção seja substancialmente afetada.

Torna-se, assim, imprescIndivel que o próprio Poder ~

gislativo se autol;i.mite no que concerne ao exercício da atividade

de leqislar, não só para produzir diplomas de melhor qualidade, r~

sultantes de apuradas análises e ponderações, como para melhor de

seIflpenhar a importante atribuicão de fiscalizar os demais Poderes,

especialmente os órgãos da administraC'ão dJ.reta e indireta.

Emenda AdltIva

Inclua-se no Capitulo V do Título VIII como art~go 257,

renurnerando os demaa.a e

"Art. 257 - :t: vedada a propaganda ou davuLqacão remune

rada por órgãos ou entia.dadea da adrm.m.stiracãc direta ou Indireta I

salvo para publicações ou anfozmacões de evaderrtie a.ntiezes ae público

ou determJ.nadas em Le a, 11 •

•

JUS T I F I C A ç Ã O

ní.sposatnvo Emendado: Título III, Capítulo VII, Seção IV

Emenda AditJ.va

r;-r-------------TtnO'~u5TIFICAÇio-- ---,

~~==-=---=2~P-=.O-=-17~H·~....:;:-5,-- ~
Deputado ALUIzIO CAMPOS

EMENDA
(J

Não se trata de evacar desper-di.caca qcve.rnament.aaa ap~

nas na atual e dJ.f.l.cJ.l conjunt.ura , mas de medada com permanente ob

j e t.avo rnor-aLa.zadoz ,

Muitos órgãos públicos e entidades da adnu.nas'tz-acâo .l.,!!

direta, ancj.uaave as titulares de monopólio, gasta"l vultosas verbas

co~ desnecessárias propaganda e davuj.qacâo ,

A emenda va.s a a eva.tiax despesas supérfluas e coib~r a

busos na auto-promoção dos adrm.naatrrudoz'es , Com a J.nclusão do dJ.sp~

s a t ívo no texto conatn.t.ucaonaL os gastos exceaaavos serão, sem dúv.!

da, reduzidos ou e Ldrru.nadoa ,

r
Inclua-se como Capítulo VI do Título III a Seção IV do

Capitulo VII do mesmo Titulo - arts. 52, 53 e 54, com a seguinte

redação:

Art. (52) LeJ. complementar regulará a compcaaçâo j or

ganização, J.ncentivos e eômarus t.racâo das z-eqaôes çeoeconôrni.cas do

País, vaaando ao seu desenvolvamerrto e à redução das desigualda:1es

regJ.onaJ.s.

r.T--------PLtNAlllo/co"n~5io/suacOM1~sio- ~

PLEN1\RIO

r:r--------------TtllTONuSTIFICAÇio--- ---,

Dispositivo Emendado: Artiao 75

Parágrafo ün.í.cc - Nenhuma una.dade federada - DJ.strJ.to

Federal, 'rer-ri.eõc.io Federal ou Estado - poderá pertencer a maa s

de uma Região, salvo as s r.cuacôes Já conseacuaüas na data desta

consea.cuf.câo •

Art. (53) - Os planos r-eqaonaas de ôeeenvolvameneo eco

nônuco e social serão integrados nos naC10na1S e com estes conJu!!.

tamente aprovados, na forma da Lea ,

Emenda Aditiva

Inclua-se no artigo 75 o seauinte pazâqnafo , renume

rando-se os demais:

Art. (54) - Os onqana.amoa xec í.onaa s de ôesenvoãvamenec

serão r-esponséveas pela elaboração dos 'planos reg~onaJ.s e pelo con

trole e fJ.sca11zação dos recursos e Lneeneavos destinados' a sua

execução.

§ 19 - O Congresso Nacional fixará o nÚInero máximo

de proposicões cue cada Congressista poderá apresentar por ses

são legislativa.

Parágrafo ünaco - Os incentivos 'reqaonaas compreende-

rão, entre outros, a.sençôes , reduções, dl.ferJ.mento de tr~butos e

custos privilegiados de servi20s de responsab~lidade da adI'1J.nistr~ L
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JUS T I F I C A ç ~ O

Tod§lS as Repúblicas instauradas no Brasil desde 1889 en

frentaram o funcionamento irregular do federalismo, até hoje pratica

mente fictício. E essa ficção tornou-se ainda mais real nos períodos

do presidencialismo autoritãrio, como o último aue enfrentamos a par

tir de 1964, cujos efeitos neqativos ainda estamos suportando.

No atual Proieto de Constituição "temos orocurlldo pro

ver os Estados e Municípios de recursos cue possam assegurar o efeti
vo exercício da Federacão.

Mas os Estados Federados só terão condicões de efetiva:

autonomia se aqlutinados em regiões para, atravé~ delas, disporem de

maior influência no âmbito das decisões federais.

PLENARID

= TExTO/JUSn'lc_çÃo-------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao In c r s o I, § 52 do Art 69, a seguinte redação:

"Para assegurar ao brasi1elro, na forma da l e r , o conhe
cineto de informações e referências relativas ã sua pessoa, per 

tencentes a registros ou bancos de dados de ent i dade s governamen
t a i s ou de carãter pãb l r cc , ressalvadas aquelas cuj o Sig110 s e j a

unp r es c t ndfve l ã proteção da s cc i edade e do Estado".

na.spos a.t.Lvo Emendado: Artigo 231, § IV.

= TUTO/Junl'ICAçio ,

A regionalização não só rrroporoa onarã melhores oportuni
dades de ação descentralizada aos poderes federais corno contribuirá

para fortalecer a presença dos Estados menos desenvolvidos no proces

so de desenvolvimento nacional.

Essas e outras razões Justificam plenamente a inovação

que estamos introduzindo BO dispensar tratamento constitucional às r~

giões geoeconômicas do PaIs.

Por aaeo, queremos exorcizar a timidez do 'ProJeto que

não confere às Regiões a força e atribuicões de que precisam dispor

para se firmarem como instrumentos de fortalecimento do sistema fede

rativo.

JUSTIFICATIVA

A pr-es c r r ção tn t r-oduz r da una forma de le1" v i s a cercear

sua utilização i ndt sc r tmi nadament.e , f ac t l r t e r sua u t t l i zação pe 
los que realmente têm ne ce s s i dade de usar esta garant1a cons t i tu
c t ona l e permitir que uma mais ampla e mars profunda d t s cu s sâc em
torno desse assunto possa resultar em lei ord inãr re que, sem ateE.,
tar contra o dn-e t t o do individuo, assegure a proteção da co l e t r
v i dade e os 1nteresses da Nação contra a t t vr dade s c r tn r nos e s pra
ticadas por nacionais ou contra ações de estangeiros pr ot eq t dos
por rmuni dade s ,

Ademais, este não pode ser um d t r-er t o absoluto. A exe!!!.
plo do "habeas corpus", "ma ndado de se qur an ç a'' e "mandad o de t n 
junção ll

, há que haver razões que pos s i b t l t tem unpe tr-ã-To e motlv,!

ções que Justifiquem sua concessão ou negação.
Finalmente, cabe observar que a redação proposta teve

por oba e t tvo tornar esse instrumento coerente com o direito pres

cr i to no § 33 do Art. 6Q.

PL1:NAIIIO/C OIolI',iO/IUICOllllliO,------------,

PLENARIO ~

Deputado ALU1ZIO CAMPOS

r
EMENDA
r:

Emenda AdJ.tiva

= TUTO/JUSTIFltAÇi,O ,

Dê-se a seguinte redação ao §29 do art.69, do Capitulo

I, do Titulo lI, do ProJeto de Cons'tLtiua çâo da comi.s sâo de Sisternat.,;,
zação:

CONSTITUINTE MATHEUS IENSEN

2P017~!~-5~ ----,

tJ PLENARIO

EMENDA
tJ

Inclua-se no ato das daapoad.çôes Constitucionais G~

rais e Transitórias, onde couber, o seguinte:

Art. 231- Os bene f Eca.oa concedidos pela Previdência

Social até a data da promulgação desta Constituição serão xee jua-,

tados, dentro dos cento e oaterrta dias posteriores, para a preseE,

vacão. em caráter pezmanerrt.e , do seu valor real, de corríior-ma.dade

com o da.spoet.c nOSartS 233 I 29 I e 237.

JUSTIFICAÇJ!.O

As carêncaas f r.nancer.z-aa da Previdência seca.eI de

pendem fundamentalmente da mor-e La.aacâc e competiêncaa das suas ad

ministrações, corno vem acontecendo desde a gestão do MJ.nistro Wa!

dir p~res.

IIArt.69 .•..••.•••.•.•••.•.•.....•.•••.•.•••..•....•....

§19 ..••.•••••.•••••••••••••••••••••••..•••••••••.••

§29 - A lei protegerá a vada , desde a concepção, e pu

nirá como crime anafr ancãveL qualquer da.scrarmnação e eerrteeôrra aos d

r-eat.oa e La.berde.daa fundamentais".

Para não dea.xax os velhos e pobres aposentados mor

rer de fome, hasta seja bem dJ.strJ.bujda a ap'l.aoação dos seus recuE.

50S, que podem ser aumentados mediante pr-ovãdêncaaa que compatib.!,

lizem as arrecadações com o volume e valor dos bene f Lca.oa a cum

prir.

o que não se JustJ.fica é perpetuar determinada in

Justiça social sob o fundamento do parágrafo fina.co do art. 65 da

co~stituição ainda em vigor, repetido no pr-ojeto {art.

conforme aconteceu no recente e desumano veto do Senhor Presiden

te da gepúbLaca ,

r.------

Os dl.reitos e La.berdadea Eundementiaa.s devem ser an

va.o Iâve i s , não apenas no que tange ao apoao daqueles que nasçam com

vida para, a partir de então, obter garantias de direito. Porém, ê v.,;,

da - desde a concepção - deve a aoca.edade mam reseex não apenas preo

cupação, senão, Lqua Imentie , todo o ap010 à exa at.ênc a.a (qUE' se efetiva

desde a concepção J à manutenção e ao deeenvoLvamentro b10-psiqul.co-me,!!.

tal, pelas conô a.ções de hab.í.tiaba La.dade , repouso, habat.acão e conda-.

ções arnba.entiaa s ,
Já t avemos oporturu.dede de a f a rmar- que toda mãe I cas~

da ou não, que pezmat.e que a cz-a.ança , conceba.da no seu ventre s e j a as
sass mede errtea de va.r à luz, está violentando uma outra Lea, também di
tada pelo própr10 Deus e registrada no Ll.vro do r.evLta.coç capc L? .vexs ,
11 e 14: liA vida da carne está no sençuev , E esta vida, sustentada~
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cr;i'''JlTlDO=;;]
PMDB- PR

123. JONAS PINHEIRO

124. NAPHTALI ALVES DE SOUZA

125. SllRGIO BRITO

126. ARNALDO FARIA DE S!\

127. ADHEMAR DE BARROS FILHO

128. LEVY DIAS

129. MESSIAS GÓIS

2P01722-34UTOR ~

Em verdade, a aoc a.edade bz'a s r.Le az-a não encampa,

por sua" expxes s a.va me acr La , tal poaa.c.í.onamentio ,

E é Justamente tendo em v.i.atia o resguardo dos an

teresses dessa ans t a tiua.cão tão fundamental para a eccaeôeôe e

com a sua defesa, a da prole, fragJ.l~zada em sua segurança ps.!

qu.i.ca pela muj.tap.l acacâo das unaôes dos r-espect.avoa pr-oqenato-,

res, passando aos f.J.lhos a arraequr-ança dos paas e a volub2lJ.d~

de destes no momento em que o ser humano está a buscar segura,!!

ca no exemplo da aequxança dos que lhes são espelho, que, o Es

tado deve frear o Lavre arbítrl.o dos adultos, ll.mitando o nÚIn.!!

Bem andou, a nosso VJ.SO, o Leqa sLadorr constJ.tu,!

do quando, J.nterpretando o da.sposa.t.avo da conata.tuacãc em vi

gor que pe.rmate a da.s soüucão do casamento "nos casos expressos

em Lea ", Lama tou-a a urna só e tc-edua anôo , essum, o obje t avo do

constJ. tiuarrt.e buscado alcançar em consonânc i.a com a exata aspi

ração da sociedade bcesc.Leare , de abrl.r uma nova cpcz-tiuna.dade

para aqueles que, tendo a infelJ.cJ.dade de casarem mal, deseJa~

sem buscar, em uma nova um.âo , a f eLa.ca.dade conjuqaj. a que to

dos os ceaa as têm d axe a tio de aspaz-er ,

JUSTIFICAÇAo

Ao que se afJ.gura da re,dação ampramada pela do!:!.

ta Coma.s aâo de s Ls-cemet aaacâo ao § 39 ora sob proposta de Mod.!

r acecâo , tieza.a esse órgão da Cons t.Ltiuarrtie errcendadc (eql.vocad~

me:ry.te, alJ.ás . asaanaje-ee) que o ansero da maaorae da popula

éão bras i Iear-a o fosse pela adoção do pranc Ipao da plena l~ber

dade de contratar em que~tão da meçna.t.ude de que se reveste ~
do casamento, base sustentacular do fortalecJ.mento da f amf.La.a ..

"Art. 263 ...............................••...•

§ 39. A 1eJ. Larmt.axâ o número de õasasojucôes
do vinculo ccnjuqaj ;"

Dê-se, ao § 39 do art. 263 do ProJeto da Const,!

uuaçâo , a seçuante redação:

o mí.na s t êrac pastoral ~ que va s a ao aprimoramento e spra tua I do
ser humano como entidade Lrrt eLa gen t e , é c on s ade rado a t av Ldade pe-
nosa que envolve toda uma me t odo Log i a pr ôpr aa do processo docente

e mag a s t r a L, O man i s t r o de c onfa s s âo re Lí.g aosa é ac ama de tudo
pastor e mestre, pelo que) com j u s t a.ça , merece ser a.nc Lu Êdo no rol

daqueles bene Eac rados pela aposentadoria com tempo reduzido de ser

VIÇO ou de a t Lva dade ,

JUSTIFICATIVA

Inclua-se no art. 237 o seguante parágrafo:

"Eaca assegurada aos nurn.s t ros de c on f a s s âc r e l.ag Losa o d r r-ea t o

a aposent.adcr-aa aos t r mta anos de a t avadade paatoraL;"

Plenário
PI.EJC"'IIO/cONI,lIio/SUltOlllssio

EMENDA ADITIVA

116. RUBEM BRANQUINHO

117. GERALDO FLEMING

118. TELMO KIRST

11.9. OSVALDO BENDER

120. ANTONIO PEROSA

121- JOJ\o DA MATA

122. JOAO DA MATA

r.r TUTO/JUSTlflC"çio -,

p

EMENDA
[!J

= TUTO/JUSTlflCAÇÃO----- -,

EMENDA
tJ MATHEUS IENSEN

de a c:oncepeã~ no ~en~ da jrâepefo seu sanque , ~ transnute ~ f~lho não só a
beredatiezdedade gen~ca,mas .t1Xlo agw..lo_de qye ~~sJ.ta_ para vJ.~;~através de

seu 5~, es~a vada é sa'grada ~ deve ~er pr~eIVada a qualquer custo.

~ ---:- COlln'TUIIlTE-~-------------

~~:

58. VICTOR FACCIONI

1- MATHEUS IENSEN 59. JOSIl LINS

2. NELSON SEIXAS 60. cosa ELIAS

3. AFIF DOMINGOS 61- RAQUEL ClINDIDO

4. JALLES FONTOURA 62. SIQUEIRA CAMPOS

5. JOSIl DA CONCEIÇJ\o 63. PAULO PIMENTEL

6. HIlLIO MANHAES 64. OSMUNDO REBOUÇAS

7. HIL!\RIO BRAUN 65. JACY SCANAGATTA

8. MARIA DE LOURDES ABADIA 66. AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

9. AFFONSO CAMARGO 67. DIONíSIO DAL PRA

10. RONARO CORRIlA 68 ~RVIN BONKQSKI

11- MENDES RIBEIRO 69. JOJ\o REZEK

12. DALTON CANABRAVA 70. DASO COIMBRA

13. GILSON MACHADO 71- MAX ROSENMANN

14. JOSIl ELIAS MURAD 72. ANTONIO UENO

15. ASSIS CANUTO 73. ALARICO ABIB

16. MAURICIO NASSER 74. FURTADO LEITE

17. ANTÔNIO DE JESUS 75. IVO CERSÓSIMO

"18. !\LVARO ANTONIO 76. CELSO DOURADO

19. ARNALDO MORAES 77. FARABULINI JÚNIOR

20. JOSIl MOURA 78. IlZIO FERREIRA

21- JOJ\o MACHADO ROLLEMBERG 79. TADEU FRANÇA

22. ERALDO TRINDADE 80. SOTERO CUNHA

23. VALMIR CAMPELO 81- MILTON REIS

24. JOSIl ELIAS MURAD 82. VICENTE BOGO

25. ROBERTO VITAL 83. CARLOS SANT' ANNA

26. NYDER BARBOSA 84. aosa VIANA

27. JOSe SANTANA DE VASCONCELLOS 85. ARNALDO MORAES

28. JOSIl FOGAÇA 86. FL!\VIO PALMEIRA DA VEIGA

29. COSTA FERREIRA 87. HOMERO SANTOS

30. HIlLIO ROSAS 88. JORGE ARBAGE

31- JOSIl DA CONCEIÇAo 89. MAURO SAMPAIO

32. JOSIl FERNANDES 90. MILTON BRANDJ\o

33. JOJ\o DE DEUS 91- ELIEL RO[,RIGUES

34. STBÚO DÍAS 92. ERALDO TRINDADE

35. DORETO CAMPANARI 93 RAIMUNDO BEZERRA

36. GERSON PERES 94. CHAGAS DUARTE

37. MANSUETO DE LAVOR 95. NILSON GIBSON

38. DIlLIO BRAZ 96. FRANCISCO SALES

39. ALOISIO VASCONCELOS 97. JOFRAN FREJAT

40. MANOEL MOREIRA 98. NELSON AGUIAR

41- RITA FURTADO 99. cosa ULISSES

42. ARNOLD FIORAVANTE 100. LUIZ MARQUES

4 s , MARCONDES GADELHA 101. RONAN TlTO

44. ARNOLDE DE, OLIVEIRA 102. JOSt: EGREJA

45. MCIO DE BORBA 103. GIDEL DANTAS

46. FAUSTO ROCHA 104. A'1AURY MULLER

47. ROBERTO JEFFERSON 105. FRANCISCO A. CARNEIRO

48. EXPEDITO MACHADO 106. GILSON MACHADO

49. FÁBIO RAUNH:E.:T'l'I 107. FAUTO FERtilANDES

5°0. FERES NADER 108. !\LVARO VALLE

51- JÚLIO CAI~POS 109. DEL BOSCO AMARAL

52. ,MESSIAS SOARES 1l0. FELIPE MENDES

53. JOSll LUIZ DE S!\ 111-' ALCENI GUERRA

54. JOSll CARLOS MARTINEZ 112. ANTONIO GASPAR

55. DARCY POZZA 113. JOSt: LUIZ MAIA

56. CHRISTÓVAM CHIARADIA 114. EDISON LOBAo

57. RONARO CORREA 115. UBIRATAN SPINELLI

r



ro de coneôrcaos ma't r amona.a as , e apec a.aImerrt.e , como Já Er i.sado ,

para a proteção dos f i.Lhoa que, por 51. SÓS, não têm como se d~

fender das atia tiude s dos pai.s que, por mct avos até J.rrelevantes,

ancapaaes de renunc i.ar em nome da prole r não tl. tiube i am em romper

o vinculo, desmantelar a t amf.La.a , tantas vezes não passando t.a.i s

atos de a't.a t.udes condenavelmente eçoLs tnces ,

99 - DIonísio Dal Prâ

100 - João Resek

101 - Daso COImbra

102 - Max Rosenmnn

103 - Ant on ro Ueno

0627

104 - Furtado Lea t e

105 - João Machado Rollemberg

106 - Caa o Pompeu

107 - Alarico Abab

t de mpor-se, a s s am, ao Leç i.s Lado.r const a tuido,

a obsexvânc a a do prancIp i.c da Lanu.t.açãc do número de ô i.seo Luçôes

do vínculo con j uqaL,

"~rj,; .2f?/i.ii~it.lrá· ~. ~;;~~~~ .1';.~. di~~~i~çã~~ .d~· ~i~~~i~· ~~~j~g~i· ~~I
do ca~'enton,(r '71"'~r / -~-.::; ~ I

Ass maturas

f=J PLENARIO
r,r TEl(TI)/JUSTlfIC ...CÃI) ~

Inclua-se no Art. 264, do projete de ConstJ.tw.ção da Ccrrussão de Sl.stanatiz

çâo, o segumte parágrafo 19, renurrerando-se o atual e d~s:

Il§ 19. Enquanto não forem lllStaladas e da.sponfveaa as creches de que trata

o IncISO xrr , do ArtJ.go 79, faca assegurado a um dos paa.s , preterencaajnenta à mu

lher trabalhadora, cem fa.Ihcs menores na prarreara anrâncre, o ôareaeo a Jornada de

trabalho de seis heras ccrrades , sem prejuízo de salârao, direreo e vantagens rela

tJ.vanente aos demaJ.s trabalhadores, se assam o requerer, vedando-se ao requerente

a utc.Laaacâo do turno restante em atrívadade rammerada fora do lar."

01 .. Matheus Iensen

02 .. Jales Fontoura

03 .. José da Conee ação

04 .. Hrl a r i o Braun

OS .. Mar aa de Lourdes Abad aa

06 - Ronaro Corrêa

07 - Mendes Rrbe i ro

08 - Dal ton Canabrava

09 - Gl1son Machado

10 - José Bl i a s Murad

11 - Naur Ic ao Nasser

12 - Ant.on ao de Jesus

13 - Arnaldo Moraes

14 - José Moura

15 - Al ceru Guerra

16 - Iberê Pe r re ar a

17 - José LUIZ Maaa
18 - Edson Lobão

19 - Uba r a t an Sp a.ne Ll a

20 - Rubem Br anqu rnho

21 - Geraldo Flemmg

22 - AloíSIO Vasconcelos

23 - Paz-abuLa.nâ .junaor

24 - Telmo Ki r s t

25 - Osvaldo Bender

26 - Casta Pe r re a-ra

27 - Napht á l a Alves de Souza

28 - Ser-g i o Br ato

29 - João de Deus Antunes

30 Levy Duas

31 - Manoel Mor e a r a

32 - HélIO Manhães

.l.l - Ri ta Furtado

34 - Arnold FIoravante

35 - Marcondes Gadelha

3ó - Arolde de 01lvelTa

37 - AéC10 de Borba

38 - Delhm Netto
39 - Roberto Jefferson

40 - Expedito Machado

41 - Fáblo Raunhelttl

42 - Feres 'Nader
43 - JUlIO 'Campos

44 - MeSSIas' Soares
45 - Jose LuÍz de sã
46 - Roberto' Campos

.47 - Darcy Pozza

48 Chrlstovam ChIaradIa

49 - Ellei Rodngues

50 - Eraldo Tr rndad e

51 - Ra i mundo Beae r r a

52 - HelIO Rosas

53 - NIlson GIbson

54 - lve Ls cn Agu aa r

55 - José UlIsses

Só - Lu i z Marques

57 - José Bgr ej a

58 - Dava Alves Sa Lv a

59 - VIcente Bago

60 - Ivo Cer-sds amo

61 - Nyder Barbosa

62 - Carlos Sant t Anna

63 - José vaana

64 - Arnaldo Moraes

65 - FláVlo paLmaer da Verg a

66 - Homero Santos
67 _ Jorge Arbage

68 - Gidel Dantas

69 - Amaury Muller

70 - Celso Dourado

71 - âa Lson Machado

72 - Faust.o Fernandes

73 - Álvaro Valle
74 _ Del Bosco Amaral

75 - Átila Lira

76 - Fellpe Mendes

77 - Eraldo 'I'r-a.ndade

78 - Va Lmar Campelo

79 - José Bl aa s Murad

80 _ Roberto VI tal

81 - José Santana de Vasconcelos

82 - José Fogaça

83 - Rosp ade Netto

84 _ José Fernandes

85 _ Mansueto de Lavor

86 - José Maranhão

87 - SIqueIra Campos
88 _ Tadeu França

89 - Sotero Cunha

90 - ~!llton Rels
91 _ VIctor FaCCl.Onl

92 - José LIns

93 - Jose Ellas

94 _ Raquel CândIdo

95 - Paulo P1.mentel

96 - Osmundo Rebouças

97 Jacy Scanagatta

98 Agnplno de,Ollveira Llma

.m;TIFICAÇ1\O

A partacapacâo da mulher na forca de trabalho, na popiúaçâo econcrmcamente

atava, passou de 16,7% em 1960 para 33,4% em 1985, em tenros absolutos, um outro

I
ccmperatuvo do censo Dem::::>gráf~co nos dá um oontJ.ngente de 6 nu.lhêies em 1970 para
18,5 nu.Ihôes em 1985

O emprego da mulher, se por um lado se tomou urna congw.sta pessoal fenuru,

na, por sanal, murto Justa, por outro, no contexto geral, ampkacou num aunento da

oferta de força de trabalho, cuja demanda não cresceu proporcaonajmanta, ocorrerôo,

talvez, per esta razão, uma ret.raeão dos salmos, cujo p:der aqursatavo p::dería

nos colocar nos segw.ntes ternos: em 1959 um trabalhador mímno-assejeraeõo precisa

va traba.lhar apenas 67 horas e sete nu.nutos para cmprar a cesta básica de alunen-

tos, segundo o DIEESE, enquanto em 1983 serrem necessâraas 243 horas e 58 nunutos pa

ra que esta rresma ceteçcraa de trabalhadores pudesse adquamz- a rresma quantldade e

variedade de a'larrerrtos , Em outros ternos, o poder de canpra que se pagava antes a tm

ÚIllCO trabalhador, rateJ.a-se hoje entre quatro.

O Brasa.L tem meas de 58.000.0po de Jovens can adade anferaor- a 20 anos e,

~~! 22 nulhões cem~ a~ 6 arfos, sendo a:1e rn];'I~e 60% são fIlOOs d~ f.::lmnbc::
me baJ.xa renda, onde 94% nao tem atenc11nento pre-escolar, maa.s da metade são desnu-

txados , e, entre os rrenores de 1 ano, mmtos pcavaâos do aleJ.taIrento reacerno, can

fESO e tamanho aba.1xo do nonnal, e sob .rasco de arreveraíveas ôeraciências de desen

vo1v:urento cerebral. -

As estatistJ.cas afarmam que em 1940 96% das crianças brasdâeaz'as eram ena

nentedas , em 1974 apenas 40% e em 1981 300 nulhÕes de Lrtros de late materno foram

perdidos no Brasa.L,

Há, no País, Indaces de correlação entre o problema do abandono, cerêncra e

desassaseêncaa do menor can a crescente oferta de força de trabalho fenuruna, perda

do poder de ccnpra dos saláraos , a crase econâtu.ca e a crescente vaoâêncaa urbana ,

fenârenos anter-Liçedos. per vãraos ãngulos.

Neste contexto, em que a mulher fusputa em aqualdade de coruhçÕes, ôrrereoe

e aal.âracs can a mão de obra masculJ..na, há sobre ela urna sobrecarga, provem.ente de

I coraçacôes danéstJ.cas e condacaonerrerrtos da prôpraa bao'loqaa fenumna e da matenu.

dade,

Para faca.Latiar a ccnpetacâo da mulher no rrercado de trabalho bem caro akava

ar a sobrecarga provem.ente de envolvJ.IDeI1tos danésticos e da mateJ:nJ.dade, em benefi

CIO de rrelhor assIstênc1a à cr~ança, o ProJeto de ConstJ.tlllção ll1cllllU chSP:>SIt1.VO

que obrIga a mstalar;ãa e funcI0narrento de creches nos locro.s de trabalho ou PIÓX1

no deles. Entretanto CÇ(OCl a oferta destas de se desenvolverá em tenros de processo,

e Vl.sando garanb.r de J.lJledJ.ato os obJebvos da nova carta no que se refere aos cui

dados da mfâncIa, propcrros esta emenda, que funCIonará tanU::ém o::IOCl um l.l1centlvo ~

ra 'que o governo e a classe patronal acelerem a oferta destas creches.

VISando a rec~procIdade da rrecb.da, prop5e-se o turno corrIdo a ttn dos palS,

para atender ta:mbém às exces5Ões, para que no geral, as Crl.anças seJam benef~cIadas

can a asSl.5tênCla paterna ou materna..' r
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~_--_----PLt"''''I1Q/COIolISSÃO/SllBtOlllllSÃO----------,

EMENDA
tJ

I -

JUSTIFICATIVA

I - o acautelanento & sua forma aaqmfíaca

tl.va, .ínclmnõo, entre outras rned1.das, o talbanento e a cbng-;
çãJ de restaurar; -

11 - o inventário s astemâtaco desses bens
.referencãaas da I&ntidade nacionej.,

Parág:rafo úucn. s~· bens 00 cultura os cena~
reza rra.t:enal ou .írrateruaj; andrvaêuars ou ccletavos, portatb

.res de referência à JI'Eln5.na nacional, 2llclU1.nd::>-se os doc:t.mm

tos, obras, Iocaas , noébs de fazer ôe valor mstôraco e artrs
taco, as pa.J.$agans netairaia sigruficat1vas e as aCE~ arqtao
1ógl.cos. n -

I ... o aCESSO aos bens da Cl1.tura na J.ntegn.
daôs <E suas manifestações; -

II ... a sua Iavre proôcçêc, CJ.rCU1~ e eJq:Q

saçêc a toda a coleb.Vldad:!; , -

"III ... a preservarão de todas as nodahdad:=s
"00 expressão dos 1::ens Ó3 cul.tarra

CD1ID a l1EJtÓna nacicoaã,

§ 19 Esta ~sã:> ancftn, a preserveçâc e

o ôeserrvolvamsrrto da língua e Cbs estilos tE VJ..& fbrnaoo:res da

.reakadads nacacnal.,

§ 29 g reo::nhecido o concuzao <E toàos os

grupos rustoracerenta ccnstamrcí.eos da foznação cD pais, na

sua partacapaçâa J.gual.J.tána e plw:alístJ.ca para a expressão da

cultura brasl1el.ra.

Art. Para o CUllOnnEnto d:J disposto no arb.-

90 anteno.:r, o Poder Plblicn assegurará:

JUSTIFIgçiio

A presente ~niciativa vem del.irear, d:!..fmmamaia

abrangente e pxoeminente, em 'temunokcqaa precasa e ôe arrp10 atcenôe, as rl--:.

c::as e variadas dinensÕes da temãtJ.ca da cultura, à:> patriJrÕI1l.O cuíttÍral e da

anblênCJ.a dos bens <E cultura, CDnferinào;-lJl!~adequado esqu=ma ncmnativo no

bojo d3. nova Carta, sem o n::,CIJI5O a en~ebi. ~lificativos ou .wtJ.OJl a

nzar asI=Setos CjlE p:ssam consb.tUlr eDJetó de le2S ordJ.nân.as, nás- qL:e, a

nível da !el. Sup:rena, pos~am ofuscar ou ~tringir a VIsão & cr.:nJunto no 61

fugue aa matêna.

"Art. ccneete ao Poder Piblioo gaIaltJ.r a 11-

berdacla da expressão crJ.acbra dos valores da pessce e a pazta.ci,

pação 005 bens de cultura, indJ.spensáveJ.s ã identJ.da.cl= nacicnaj

na dJ.versJ.dade da marufestação particular e umvezaaj, ôe todJs
os ci.ôaôâcs ,

Art. O Podar Pihlioo pzopormonarâ cx:mhções

él= preservação da ani>J.êIlCJ.a dos bens <E alltura, visando a ga

ra1tJ.r:

Incluam-se no Capítulo 111 - Da Edue:açã:>, da Cultura e êb I:es

perto, do Título VIII do ProJeto <E Constittuçã:> OS artig:>s seguintes, facan

Cb suprimidos os atruaas arb.gos 250 e 251:

A arrpcrtâncta Cbs valeres e bem cuâtairaas reco

nenôa o trato pn.rroroso e atento da maténa 00~ conata.tncacnaj, gnreâeoo

ra::;ão, a fam ôe que, d;i:um.taCb enbora em poucos artig::s, sua trans~a

no plano sccaat e para a vida das 98SS03S avulte através da anpl~ttJCE ccnosp
tual e valorativa que lhe zeccohecex a Lei Maior.

Dê-se ao Item 11, do art. 85, da Seção IX, "da Pa.ace

llzação s'a.nence Lra , orçement.é'r.re , Operacional e Patrrtimona.aL'", a

aequa.nt;e redação:

11 - Julgar as contas dos adnu.n a s t.r-ador-ea e doê.

mea s r-esponsévea s por danhearos , bens e vatcres púb.La-'

cos da eômi.m s t raçâo daret.e e a.nda're t e , a.nc Lus ave das

Fundeçóes e SOCIedades l.nstítuídas ou merrt z.des pelo PQ

d"'r PúblICO Federal, e as contas daqueles que derem

causa a perda ou extravio, exerm.nandc , e a.nde a legalld-ª.

de dos contratos e t ac a t açôe s r-ee La.zadoa po'r esses

Órgãos, ou outras a r reçuã aradaôea de que r-eauLt e pr.ê

Juízo à Fazenda Naca.cnaL, li

EMENDA SUPRESSIVA

PLtNAR10/COUI$SÃO/$U8COIlIUÃo----------,

A presente Emenda tem em VIsta preencher lacuna deIxª

da no texto, das compe t.êncae s do TrIbunal de Contas da unaão ,

exerc Ic i.c de suas funções.

rntendemos, por coneeçuarrte , necessér ac acrescentar a

compe t ênc a.a e specIeaca para exema.nez- a Leqe La.dade dos contratos

e t ac rr.açêes 'rea La.aaôos pelos Órgãos da êdmi.nas t r-açâc Púb'La.ce

DIreta e Indireta, onu.t.a.de s quando da elaboração do pro jeto ,

hfo.

"Art. 85 ........•........•...........•.•....•.•.•.•

A ressalva que se pretende supr nm r J8 não faz sentl
dJ no contexto do capítulo da Seguridade Sue aa L, uma vez superada
polêmica relativa à fonte de recursos das en t ad ades pa t r cna a s de se!,

VIÇO s oc i aI e de formação pr or i ss í cna l •
A manutenção da ressalva, além da ãmper t Lnênc i a apon

tada, s Lqn i t i car i a um casuísmo Impróprio à b03 f'o rmul acão cont í tuc i o

nal, pOIS aor ã r i a uma exceção ao pr-anc Ip i o de não atr-ao.n r status co~

ti t uc i ona I a ans t r tu Lçêe s não componentes do arcabouço de organização

do Estado.

JUSTIFICAÇÃO

PLENÁRIO

Suprima-se, na redação do Inciso I do § 12 do ar t i ço

231 do Projeto de Cnns t Lt uação , as expressões "ressalvadas as cunt r í

buições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, de~

t Lnade s à manutenção rjflS entidades de serviço SOCIal e de t'urmação

profissional 11

,.".--------------""""""'0."'--------------,

r

EMENDA 2P017~§-6
f!J Constituinte HBRÁCLITO FOR-T-E-S-----------,
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Plenário

Dê-se ao art~"~O~'":~"::ojeto da Constituição (A) J
S>atematização a seguinte redação: O" Iconu ssãc de

r=r=-.------- PLE .... AIO/c:OM,SSAO/SUDCOMIS'ÃO

EMENDA 2P01730-4
t:J cons t r tuant e FER~;~DO GO~------~

Pzescmdau-ae, a esse efeito, ôe especifica pre

visão scbre normas ccsenees quanto ã d=stinaçã:::> à; recursos pful~cos a entJ.da

ôss que atuam nesse à::inÍ.nio, ou pmitivas das ações que atanjarn o pataarrôruo

cultural, ec entend1Irento d; que serrelhantes prescraçêas se a.nserem no ânb~to

da nova redaçã:> propcsta, quanôa ancunbe o Poder pwl~CX) da preservação de t0

das as nodalidades ôe expressão dos bens ce Ollttlra e cb acautelammto ôe suas

fOD1l5S significativas.

A enenda ... .. anbí.caona, pClJ.S, em sua

cxrnpletit1.là:! PlEceptiva, refletir o elevaCb grau d= conscdentaaaçâo sebe a

relevância e valo~ dJ assunto~ 00 plano êbs trêbalhos ronstitLuntes

Art. 30 - O Governador e o vice-covernador do Estado,
que terão seus nomes .rndicados entre mai or es de trinta e c i nco anos,
na data da convenção par-t i üér r a , serão e Le i tos até quarenta e c mco

d i e s antes do t é rmi no do mandato dos seus antecessores, na forma dos
- §§- 1º e 29 do ar-t. 9 f, para-iTiãndat~qu-atro anos, tomando posse J

no dia 1º de Janeiro do ano subsequente.

JUSTIFICATIVA

_------------- Tt:lTO/JIJSfllIC.ÇÃO' ___,

EJoE~A SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EI-ENOAOO : Inciso I do Art. VII e alíneas a, b e c

Parece-nos que cabe à Ccns t at.urçâo Federal até em no
me do pr i.nc Ip í o da uru roreu daoe f eder at i va , deve e spec i r i car as ele
glb1ll.dades nos planos estadual e muní c í pa.l também.

Substitua-se o incisco I do Art. VII e as alíneas a r b e c do mesmo rn

ciso pela seguinte redação :

Estabilidade no emprego mediante garantla de aderuzação compensatória'

contra despedida imotí vada ou sem Justa causa nos termos da 1e1 complementar

JUSTIFICATIVA

-!:ONSTlTUI TE" ~

Essa Emenda procura proteger os emoregados c..xtt.ra cenissão amotavada
ou sem Justa causa.

r
EMENDA
t:

2P01731-2
-----------,

Constituinte FERNANDO GOMES

Pjenér i o

er;~~~~

fIT@';.I[i&J

EMENDA 2P017~"~--=1~ ----,
[! Da:1Jta:l? FE!Nlm !DESI Deputado ALOYSIO TEIXEIRA

PLENARID

=-------------TEK,.O/~USTlfl~.Çi.O' ___,

j.0

Acrescenta-se ao art~proJeto da Constituição (A)

o sequrnte

~-------------TUTtl/Jl/STI'IC.Ç.io ____,

ACRESCENTE-SE AO ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS GERAIS E
TRANSITORIAS:

§ 99 - Os mandatos s moí ceã s dos órgãos ps t rone as
Labo r a as de qualquer nível serão, no máximo de quatro anos, prcabr
da a r ee l e r ção para o período sepumte

o........... Aos Magistrados que, à data da promulgação de~

ta Constituição, pas auar em tempo de serviço para a epo sent adg

ria e não a requeiram r senão após o decurso de um (1) ano, f!
'ea assegurado O dir~ito à percepção de 20% (vant e por cento)

sobre o global de seus vencament os e vantagens, que se íncorp.2.
rarão aos seus proventos.

JUSTIFICAÇAO

Restabelece regra estatuída na cons t i tui çêc de
1946, atendendo ao interesse da ãus t aça , premiando a permanê!!

c La de Magistrados experientes e eva t enoo aposentadorias pr~

coces.

JUSTIFICATIVA

A r e e l e r ção para o período i aeda at o é pr o íb rda para

o Pr as i.dent e e vrce-vr es roent e da Repúbllca, o Governador e o vace

Governador do Estado, o Pre f'e i t o e o v í ce-Pref ea t o e os membros das
Mesas das Casas Leç i s j atavas .

Deve se estender e -eecnoa saneadora or qaru zaç ão
s i no í ce I .
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EMENDA ADITIVA

Nas disposIções Transitórias, Inclua-se onde couber:

IIr - Não compreenderá em sua base de cálculo, o mon.,

tante do imposto sobre produtos industrializados ou do imposto so

bre a produção e importação de lubrificantes e combustíveis líqu~
dos e gasosos, quando a operação, realizada entre contrIbuIntes e

relatlva a produto destinado a industrial1zação ou comercializ~ -

ção , conf a qur e hipótese de Lnc í dênca a de dois rmpos tcs •

§ 11 - A exceção dos impostos de que tratam o Inc i so

11 do "capu t " deste artigo e os rnc.í so s I e 11 do artigo 182 e
111 do artigo 185, nenhum outro tributo incidirá sobre operações I

r e l.a t rvas a energia elétrica e a minerais no País.

~Lr;H'.1I0/eOHls5io/SUIlCOlll'sio---------~

f'LE'!\lfl R..lu
= TEXTO/JUSTIFlCAÇio --,

EMENDA 2P01732·1tJ DEP. DALTDN CA~ABRAVA """-=------------~) t:J;~;:~U

P I rnõi!8?J

ARTIGO _ A partir da v í qênc i a do Sa s t ema t r ibut ãr í o in~

t a tuf do por esta Constituição, as rodov i as .i nteqrant e s do Plano Na
cional de Viação, aprovado pela LeI nQ 5.917, de 10.09.73, passam à

jurlsdlção dos Estados e Municípios, exceto aquelas que vi ar em a
ser de f í rudas , em lei complementar J como r o dov a a s trancais ou como

do rnteresse para a segurança nac i ona l .

PARAGRAFD ONICD - D Poder Execut a vo , no prazo de noven

ta da as contados a partir da promulgação desta ccnat atuição I encam,!
nhará ao Congresso Nacional o projeto de le1 complementar deflnindo
o s a s t ema rodoviário de jur í s d i ção da uru ão .

JUS T I F I C A T I V A

A emenda cons i s t e na re t i rada da expressão "combustí

veis, Iubr í f'â cantes" pois em caso contrário não poderá ser cobra
do o IPI (inciso IV do ART. 182) e o imposto sobre operações de

crédlto, etcl (lnciso V do ART. 182) sobre estes produtos.

Observe-se que os Estados e Municíplffinão podem cri~

outros tributos sobre os combustíveis e Lubr aficantes face à ex
pressão de l mu t ação de suas compet ênc aas , disposto no item 11 do

art. 184 e item III do art. 185, respectivamente.

JUS T I F I C A ç A D

Esta emenda v a s a adequar o s i s t ema r odov Lé r a o e os seus

~mensos dispêndIos, com a nova sistemática da arrecadação e da dls

t r abua ção de t r abut os es t abe l ec i da nesta const í tu i ção ,

Os Estados e os Municiplos, com malor participação na
recei ta, devem e s sunu r maaoz- parcela de r e spons ab í.La dade nas despe
sas, sob pena de se criar um desequilíbrio das finanças da uru ãc . oe

quem se vem retirando rece i ta, mantendo-se todavia, os encargos,

A malha rodoviária federal deve ser r eduz i da e s i.mpLt fi
cada, através de lel complementar de inlciativa do Poder Executivo,
destinando-se aos Estados e Municipios os segmentos r odov í é r i os i.!!,

seridos em seus territ6rlos específlcoS, hoje Jurisdlclonados ~

União, de forma a facllltar a adminlstração do acervo, sua conser
vação, ampliação e modernização, tudo em beneficlo do usuárlo
cont r í bua nt e .

Este é o ob je t i vo desta Emenda, que há de merecer ser
aco ltuda

E a jus t i fieação.

Assinaturas

N:J .,tlgo 184, rnodUiquem-seos textos do inciso IIIdo § lO e § 11:

III - Nãocoopreenderá em sua base de cálculo, o nontante do fn1:iosto sobre roóJt in
dJstrlal1zados ou do 1nposto sobre a proc1Jção e 1rlportação de lubrificantes e ~!ve~ Ir
~s e gasosos, quando a operação, realizada entre contribuintes e -refatdva a procctc destr

a ind:Jstrlallzação DI) amexcialização, configure hipótese de incJdênc!a de dois 1npostoS".

1nc! § 11 - A exceção dos 1rrpostos de que tratam o inciso II do "caPUt" deste artigo e os '
çõess~~J~ ~~k ~~~igle~ ~~a~~ outro tributo 1ncldIrá sobre~_

Ass maturas 11 - Fl âva o PaIma er da Ve1ga
12 - Nyder Barbosa

13 - Francisco Sales
Dl _ Dal ton Canabrava 14 - Raquel Cap ab e r-ab e

02 - Z,za Valadares 15 - Lui z Leal

03 - Mauro Beneva.de s 16 - Rosa Prata

04 _ Carlos Benevides 17 - Orlando Bezerra

OS _ Sólon Borges dos Reas 18 - Ivo Mamard r

06 _ Adauto Pere i ra Lama 19 - Vlcente Bago

07 - vaima r Campelo 20 - Ser-g ao Serneck

08 _ Mendes Rab e a ro 21 - Mansueto de Lavor
09 _ Dormng os .Iuvena I

10 - Sadie Hauache

F''''''TIDO~
MOB-MG

IV - à vinculação da r ece i ta de impostos a órgão, fu,!l

do ou despesa, ressalvadas a repartiação 00 produto da arrecad~ 

ção dos impostos a Que se referem os artigos 187 e 188, a destin,!
ção de recursos para manutenção e de senvo Iv iment o do ensino, como

determinado pelo artigo 245, a destinação de recursos de que trata
o § 89 do artigo 182 e a prestação de garantias às operações de
cr édi to por ant ec ipação da r ece i t a previstas no ar t i qo 194, § 69,

inciso I;

EMENDA MDDIFICATIVA

ART. 196 - São vedados:

,.,...- TUTO/~vSTI'IC"çio_----- ----___,

EMENDA
tJ DEP. DALTDN

Nyder Barbosa

Franclsco Sales
Raquel Cap iber rbe

Lu a z Leal
Rosa Prata
Orlando Béz~rra

Ivo MaInardi
vr cent e Bogo
Se r g i o werneék

Mansueto de' Lavor

12

13

14
lS

16

17

18
19
20

21

Sólon Borges dos Reas

- Adauto Pere i ra Lama

- Va.Inur Campelo
- Mendes Rab e aro

- Dormngo s Juven i I

- Sadae Hauache
- FláVIO Palmier da ve rg a

.'-r Nas díspcsãções trnnsit6rias, Inclua-se onde COlbcr:
l ARTIGO - A pcrttr do vigência doS2Stcm3 Tributário institu!do por esta C0n5titU!-

ão, os zcocvrcs Inteqrcntcs do Plano N:JrJon:l1 de Vioçõ!l aprovado pela Lei n9 5.917 de 10.09.
3, p:;:ss:J/õJ li jurl::>d':'ç~:l dos Estmbs c J~lJ'Úeípios, exceto'aoocrasque vicrO<! ::Jser dormida$" 00'
J1 ccsracaotec, C"JOO xoõovfas tronco..ts ou como do interesse para a scgurnnçQ nacionol. ' '

...P~o IlUco - OPoder Executivo, no prazo de noventa d:!.3S conbd~ a p""-=Ux do.
~~~~ ~i~~~~~~~i~I:J~nhdl~gan~ ~~o No.clom1 tl projeto de lei cooplementar

2P01733·9
-F.:...a:::.~...:..4-~---,

01 - Dal ton Canabrava

02 - Zl2.a Valadares
03 Mauro Benev ade s
04 - Carlos Benev ade s

OS

06

07
08
09

10

11

PL(N,u\IO/COU'SSiQ/5UBCDulssiO -,

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA MODIFICATIVA:

No artigo 184, modifiquem-se 05 textos do inciso lU do § lO e § 11; I
A emenda consiste na inclusão da expressão "e a _dest!

nação prevista no parágrafo 69 do artigo 162", imediatamente após

"artlgo 245",
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P/lT. 196 - Sllo vedados:

r.r TUTO/Ju,rI'IC...çlo ------,

91 JO~GE LEITE

9 2 JOS~ LUIZ DE SÁ

93 DASO COIMBRA

94 AROLDE DE OLIVEIRA

95 SOTERO CUNHA

96 AMARAL NETTO

97 JORGE, ARBAGE -- ..

98 GERALDO FLEMING

99 OSWALDO ALMEIDA

100 MÁRCIO BRAGA

101 JOS~ DUTRA,

102 UBIRATAN SPINELLI

103 OSVALDO SOBRINHO

104 JONAS PINHEIRO

105 LOUREMBERG NUNES ROCHA

106 GANDI JAMIL

107 SAULO QUEIROZ

108 JOÃO DA MATA

109 EVALDO GONCALVES

110 MARCONDES GADELHA

111 JOÃO AGRIPINO

112. CÁSSIO CUNHA LIMA

113. EDIVALDO MOTTA

114. EDME TAVARES

115. ADAUTO PEREIRA

116. RAIMUNDO LIRA

117. RUBEM BRANQUINHO

118. FRANCISCO nrOGENES

119. NARCISO MENDES

120. MARIA LOCIA

~21.-0SMIR LIMA (Em apoiamento)

122. ANTÔNIO CARLOS Kc:-IDER REIS

123. RUBERVAL PrLOTO

124. ALEXANDRE PUZINA

125. CLÁUDIO ÁVILA

126. ORLANDO PACHECO

127. RENATO VIANNA

'12 i!. HENRIQUE CORDOVA

129. ARTENIR WERNER

130. VICTOR FONTANA

131. IVO VANDERLINDE

132. JORGE BORNHAUSEN

133. CLEONÂNCIO FONSECA

134. BOSCO FRANÇA

135. MESSIAS GOES

136. DJENAL GONÇALVES

137. JOÃO MACHADO ROLLEMBERG

138. FRANCISCO ROLLEM3ERG

139. LOURIVAL BATISTA

140. ALBANO FRANCO

141. DIONlsIO HAGE

'142. AMILCAR MOREIRA

1~3. MANOEL RIBEIRO

144. CARLOS VINAG~E

145. ASDRUBAL BENTES

146. ELIEL RODRIGUES

147. GERSON PERES

148. PAULO ROBERTO

149. ARNALDO MORAES

150. VICTOR FACCIONI
" .

151. ARNALDO PRJ:ETO

152. JOÃO DE IÍEUS ANTUNES

153. IVO MAINARDI

. 151;. TELMO KIRST

155. ADILSON MOTA

156. DARÇY POZZA

157. VICENTE BOGO

158. OTTOMAR PINTO

159. MARLUCE PINTO

160. MOZARILDO CAVALCANTI

21 JOÃO CASTELO

22 ALB~RICQ FILHO

23 WAGNER LAGO

24 ELI~ZER MOREIRA

25 JAIRO AZI

26 LEUR LOMANTO

27, ANGELO MAGALHÃES

28 BENITO GAMA

29 LUIZ VIANA NETO

30 NESTOR DUARTE:

31 JONIVAL LUCAS

32 JOÃO CARLOS BARCELAR

33 FERNANDO GOMES

3ij LUIS EDUARDO

35 S~RGIO BRITO

36 JOACI GO~S

37 FRANCA TEIXEIRA

38 JOÃO ALVES

39 WALDEC ORNELAS

40 MIRALDO GOMES

41 JOS~ LOURENÇO

42 GIL C~SAR

43 LUIZ LEAL

44 ' MA~COS LIMA

45 ~IZA VALADA~ES

"46,. ROBERTO VITAL

47 BONIFÁCIO DE ANDRADA

48 DALTON CANABRAVA'

49 JOS~ .ELIAS MURAD

50' LAEL VARELLA

51 VIRGILIO 'GALASSI

52 MAURtCIO CAMPQS

:53 MELLO FREIRE

54 LE;OPOLDO BESSONE

55 SILVIO _ABREu

'56 ÁLVARO ANTONIO
" .

57 ROgE;RTO ,..BRi\NT

1\8 HOMERO'SANTOS'

59 VINIcIUS CANSANÇÃO"

60 ALBtRICO CORDEIRO

61 ANTONIO FERREIRA

62 GÜ~LHÉRME PALMEIRA

6? ROBERTO TORRES

64 DIVALDO SURUAGY

65 JOS~ THOMAZ NONÔ

66 ROBERTO AUGUSTO

67 JOS~ CARLOS COUTINHO

68 SIMÃO SESSIM

69 GUSTAVO DE FARrA

70 FRANCISCO DORNELLES

71 FLÁVIO PALMIER DA VEIGA

72 OSMAR LEITÃO

73 DENISAR ARNEIRO

74 ALOYSIO TEIXEIRA

,15. ALVARO VALLE

76 AFONSO ARINOS

77 FERES NADER

78 ~ÁBIO RAUNHEITTT

79 RUBEM MEDINA

, 8 O ROBERT~ _~EFF~R.SqN

81 JOS~ LINS

8 2 MOYS~S PIMENTEL,

83 RAIMUNDO BEZERRA

84 MAURO SAMPAIO

85 MANUEL VIANA

86 FIRMO DE CASTRO

87 CESAR CALS NETÕ'

88 FURTADO LEITE

89 LUIZ MARQUES

90 GIDEL DANTAS

11 MILTON LIMA

12 A~CIO NEVES

13 COSTA FERREIRA

14 ENOC VIEIRA

15 ONOFRE CORRtA.
16 VIEIRA DA SILVA

17 JOAQUIM HAICKEL

18 JAYME SANTANA

19 VICTOR TROVÃO

20 ANTONIO GASPAR

12 Nyder Barbosa

13 FranCISCO Sales
14 Raquel Cap abe r abe

I 5 L~lZ Leal
16 Rosa Prata

17 Orlando Bezerra

18 Ivo Maana r da

19 V1cente Bago

20 VIctor FaCCIonI

21 Se rg i o Werneck

22 Mansueto de Lavor

'LtIlARIO/COfoll~slo/SUBCOfollS3.iO .,

- Domi.ngo s .Juv en a I

Sad a e Haua che

_ FláVIO Pa l.mi e r da ve i.g a

- Carlos Benev a de s

_ Sólon Borges dos ReIS

- Adauto Pe r e 1 Ta Lama

- Valml T Campelo

- Mendes Rrbe i ro

- Mau TO Benevades

ASSINATURAS

Jusi: i f i cação

Como o texto não di st I nque , o I nc I so se ap I I c ar- I a
as csco Ias p~b II Cus e part Icu I ares. O ob j e t ivo do projeto ; o quo
dro de carreira e a cogestão na escola p~bl,ca, pois a escola pa~
t I cu I ar é 1 Ivr-e per-e se adm i n Istrar e se ger Ir. -

A emenda faz a compat; I b I I1zaçàQ com O d I ~posto ''1QS

art 1905 242 e 247.

c:l'I ....

1 RONARO 'CORREA

2 JOS~ MARIA EYMAEL

3 CARLOS COTTA

4 OSCAR CORREA

5 JOS~ SANTANA DE VASCONCELOS

6 HUMBERTO SOUTO

7 ALOISIO VASCONCELOS

8 RONALDO 'CARVALHO

9 ROSA PRATA

10 MILTON REIS

InclUir apos a palavra "mügtst~rlo" o adjetivo "pú-
b I I co", r-ed I 9 Indo-se es s I m o I nc I 50:

"V - valorlzaç;o do! ~rofl5slonals cl~ ensi
no, obedecidos padro~3 condignos de remunera
ção e garant i ndo-se em Ie I cr i tér i os para :;
Implantação de carreira para o magistério Ptl
blico 1 com o Ingresso exclusivamente por co;-
curso p~blICO de prova:; e tTt.ulos." -

01 - Dal ton Canabrava
02 - Zlza Valadares

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Essa .inc Lusão é vital para assegurar dentro dos recu!
50S do Tesouro as parcelas destinadas à manutenção J conservação e

operação do Sa s t ema Rodoviário Federal. A lei complementar deverá

definir o mecanismo de repasse e ut aLí zação desses recursos. .

ERcnda Aditiva
Tit:uJo VIII

Da Ordem Social
C"l'ituJo 111

Ca !:ducaç~ol da Cu Itur-a e do Ileepcr-bo

Art. 2-10, paragrafo' ....unj co, inci~o V

ASSInaturas

IV _ li vinculação da receita de inpostos a 6rgão, fundo ou despesa, ressalvadas a
repartição do proc1Jto da arrecedaçêac dos jnoostos a qJe se referem os artigos 187 e 168,8
destinação de reccrscs para rnanJt~ão e deserwolvimento 00 ensino , caro dete:tminado pelo
arUgo 24.5, a destlllação de recursos de que trata o § B2 do artigo 182 e a prestação de ga
ranUas às operações de crérhto por antecipação da receita previstas no artigo 194, § 6SI -;
1nclso I; .

r

EMENDA 2PO,-i 73.,~,-=-5,--- ~
.- r:r---"""'~t: RONARO CO"r.t~A J' C- rFL _1

tJ PLENÂRIO I [!r;:;-;~~;;;;]
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Ar-t. 240, paragrafo unico, ínciso I

Jusi: i fi cação

2~017~§--=-3 --.

l ncl ur r- ap~s a palavra "cns r no " o cd je't t vo "públ i-
co", redigindo-se e s sr m o' InCI&O.

li I - democrat í zação do acesso e permilnê,!!
c 1 a na eaco I a c gestão democrát I cu do e.!!,
S I no p~b II co, com per-f I c I pação de docen
tes, a I unos, Func I cná r- i os e reprc. sentan
tcs de ccmun Idade. li

bcnda Adi t i va
Titulo VIII

Da O....dca Soe i a I
Capitulo 111

Da Educação, da CuItura e do Desporto

o ob j c't t vo ~ a COgest.io na escola pública, _ para
que a pr-cpr-r c comun r de de exerça o controle e a F i ac e l r aeç eo , onde
ex I stc recurso p~b I I co. ~ ~

Como redigido, o diSPOSitiVO se ec t t c er-v e tambC', a
escola per-t r cu l ee , por oDo haver dJstJnçno no texto.

A emenda pretende comput; I b i 1 I zar o texto do I nc I &0

com os ob j c t I vos dos art I 90S 242 e 247.

ASSINATURAS

1. BOSCO FRANCA 24. ELIEZER MOREIRA

2. .rost MARIA EYMAEL 25. PAULO MARQUES

~ . CARLO S COTTA 26. INOC~NCIO OLIV.EIRA
4. OSCAR CORREA 27. MAURíLIO FERREIRA LIMA
5 JOst SANTANA DE VASCONCELOS 28. GERALDO MELO

6. HUMBERTO SOUTO 29. LUIZ FREIRE

7. ALOISIO VASCONCELOS 30. OSVALDO COELHO
8. RONALDO CARVALHO 31. JOSE MOURA

9. ROSA PRATA 32. NI LSON GIBSON

i o, MILTON REIS 33. JOSE TlNOCO

11. MILTON LIMA 34. GONZMA PATRIOTA

12. AteIQ NEVES 35. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

13. COSTA FERREIRA 36. GILSON MACHADO

14. ENOC VIEIRA 37. GENEBALDO CORREIA

15. ONOFRE CORR~A 36. JAIRO AZI
16. VIEIRA DA SILVA 39. LEUR LOMANTO
17. JOAQUI'I HAICKEL 4 O. ANGELO MAGALHÃES
18. JAYME SANTANA 41. BENITO GAMA
19. VITOR TROVÃO 42. LUI Z VIANA NETO
20 ANTONIO GASPAR 43. NESTOR DUARTE
21. JOÃO CASTELO 44. JONIVAL LUCAS
22. ALBÉRICO BLHO 45. . JOÃO CARLOS BARCELOS
23. NAGNER Ll\GO 46. FERNANDO GOMES

rr--------------COffn'TUfffTC------------:----

225. CARLOS CHIARELLI

226. LU1S ROBERTO PONTE

227. .ross FOGAÇ/\

228. HILÃRIO BRAUNT

22~. SADIE HAUACHE

230. GASTONE RIGHI

231. ERALDO TINOCO

232. STtLIO DIAS

233. PEDRO CEOLIN

234. NELSON SABR~

235. GERSON CAMATA

236. LEZIO SATHLER (apo i.emerrto )

237. OSVlALDO TREVISAN

236. NILSO SGUAREZI

239. MAURICIO NASSER

240. A"CENI GUERRA

241. ANTONIO UENO

242. RENATO JOHNSSON

243. DION!SIO DAL PRÃ

244. SANTINHO FURTADO

245. JACY SCANAGATTA

246. MATHEUS IENSEN

247. AIRTON CORDEIRO

246. AFONSO CAMARGO

249. RENATO BERNARDI

250. ALtRCIO DIAS

251. MUSSA DEHES

252. JOÃO LOBO

253. PAES LANDIH

254. .ross LUIZ MAIA

255. FELIPE HENDES

256. JESU/\LDO CAVALCANTI

257. ÁLVARO PACHECO

258. JOSE TEIXEIRA

259. ANNIBAL BARCELLOS

260. ERALDO TRINDADE

261. CHAGAS RODRIGUES

262. LUIZ SOYER

263. JOÃO NATAL

264. SOLON BORGES DOS REIS

265. CAIO POMPEU

266. MALULY NETO

267. ARNOLD FIORAVANTE

268. AGRIPINO DE OLIVEIRA

269. ANTONIO CARLOS ME:IDES THAME

270. ANTONIO SALIM CU~IATI

271. ADEMAR DE BARFOS JUNIOR

272. ANTONIO PEROSA

273. DIRCE TUTU QUADRCS

274. PAULO ZARZUR (apc~amento)

275. MENDES BOTELHO

276. TITO COSTA

277. KOYO IHA

278. .rost EGREJA

279. MARIA DE LOURDES ABADIA

260. JOFRAM FREJAT

281. VALMIR C\\MPELO

282. GEOVANI BORGES

,83. MARCIA ,KUB}TSCHEK

264. FRANCISCO CARNEIRJ

265. SIGMARINGA SEIXAS

286. POMPEU DE SOUZA

287. MAUR!CIO CORREA

268. GERALDO CAMPOS

161. HENRIQUE EDUA?DO ALVES

162. ISHAEL wANDEaLEY

163. ANTÔNIO CÂHARA

164. IVO CERS6sIflO

165. LEVY DIAS

166. JOst ELIAS

167. PAULO ROBERTO CUNHA

168. SIQUEIRA CAHPOS

169. ANTONIO DE JESUS

170. JALLES FONTOURA

171. PEDRO CANEDO

172. BEZERRA DE HELO

173. AfIF DOHINGOS

174. PAULO HARQUES

175. INOcENCIO OLIVEIRA

176. HAUR!LIO FERREIRA LIHA

177. JOSE JORGE

178. GERALDO MELO

179. LUIZ FREIRE

180. OSVALDO COELHO

181. JOSE HOURA

182. NILSON G1BSON

183. JOSE TINOCO

184. GONZAGA PATRIOTA

.185. JOSE MENDONÇA BEZERRA
166. GILSON MACHADO

187. GENEBALDO CORREI/\

188. ALYSSON PAULINELLI

189. CHRISTOVAN CHIARADIA

190. MÁRIO DE OLIVEIRA

191. SERGIO WERNECK

192. JOSE D/\ CONCEIÇÃO

193. GENESIO BERNARDINO

194. JOst GERALDO

195. CARLOS ALBERTO

196. LAVOISIER HAIA

197. JOSE AGR1PINO

198. FLÃVIO ROCHA

188. IBERE FERREIRA

200. ANTONIO CARLOS FRANCO

201. JOst GUEDES

202. ASSIS CANUTO

203. RACHID SALDANHA DERZI

204. CHAGAS NETO

205. FRANCISCO SALES

206. RONALDO ARAGÃO

207. 'HANSUETO DE Ll\VOR

208. RICARDO FIUZA

209. JOAQUIM FRANCISCO

210. WILSON CAMPOS

211. SALATIEL DE CARVALHO

212. EZIO FERREIRA

213. CARREL BENEVIDES

214. HARCO MACIEL

215. JOSE CARLOS VASCONCELOS

216. JARBAS PASSARINHO

217. ANTONIO FARIAS

218. LEOPOLDO PERES

219. JOÃO CALMON'·

22 O. ADROALDO ST~ECK

221. DELFIM NETTO' .

222'. MENDES RIBEIPO

223. RUY NEDEL

22'4. IVO LECH



Bezerra de Melo

.7. Lufs EDUARDO 117.

.8. SÉRGIO BRITO 118.

.9. FRANCA TEIXEIRA 119.

50. JOM ALVES 120.

5l. \IALDEctORNÉLAS 121.

52. MIRALDO GOMES 122.

53. JOSÉ LOURENCO 123.

5 u , VIRGILDASIO DE SE~NA 12 ••

55. RONARO CORR~A 125.

56. LUIZ LEAL 126.

57. MARCOS LIMA 127.

58. ZIZA VALADARES 128.

59. ROBERTO VITAL 129.

60. BONIFÁCIO DE ANDRADA 130.

6I. DALTON CANABRAVA 131.

62. JOSÉ ELIAS MURJlD 132.

63. LAEL VARELLA 133.

6•• VIRGILIO GALASSI 13 q ,

65. MAURíCIO CAMPOS 135.

66. MELLO FREIRE 136.

67. LEOPOLDO BESSONE 137.

68. SILVIO ABREU 138.

69. ALVARO ANTONIO 139.

70. ROBERTO BRANT 14 O.

7L HOMERO SANTOS 1.L

72. MAURO CAMPOS 1.2.

73. GIL CÉSAR 143.

7•• VINICIUS CANSANClio 144.

n. ALBÉRICO CORDEIRO 145.

n. ANTONIO FERREIRA 1.6.

7" • GUILHERME PALMEIRA 1.7.

7'- ROBERTO TORRES
148.

7;. DIVALDO SUFUAGY

é:. JOSÉ THOMAZ NONO

C. ROBERTO AUGUSTO

é: • JOSÉ CARLOS COUTINHO

é,. SIMM SESSIM

é-o GUSTAVO DE FARIA

é;. FRANCISCO DORNELLES

é; • YLJ\VIO PALMIER DA VEIGA

é- • OSMAR LEITÃO

é; • DENISAR ARNEIRO

E' ALOYSIO TEIXEIRA

~: . AL~ARO VALLE

s;; AFONSO ARINOS

!:-~ • FERES NADER

s: . FÁBIO RAUNHEI'rTI

=- . RUBEM 'lEDINA

~: . ROBERTO JEFFERSON

f-:;. JOSÉ LINS

=~ MOYSÉS PIMENTEL

~: . RAIMUNDO BEZERRA

~;;. MAURO SAMPAIO

1::. MANUEL V'lANA

1::. FIRMO DE CASTRO

IC. CESAR CALS
1(; . FURTADO LEITE

H-. LUIZ MARQUES

1:, • GIDEL DANTAS

1:, • JORGE LEITE
1'- JOSÉ LUIZ DE SÁ
Ir: DASO COmBRA

1:3. AROLDE DE OLIVEIRA

1:J. SOTERO.C)JNHA

1:: . AMARAL NETTO

112. JORGE ARBAGE

113. GERALDO FLEMING

114. OSWALDO ALMEIDA

115. MARCIO BRAGA

116. JOSÉ DUTRA

UBIRATAN SPINELLI

OSVALDO SOBRINHO

JONAS PINHEIRO

LOUREMBERG NUNES ROCHA

GANDI JAMIL

RUBEN FIGUEIR6

SAULO QUEIR6z

JOM DA MATA

EVALDO GONCALVES

MARCONDES GADELFA

JOM AGRIPINO

CJ\SSIO CUNHA LIMA

EDIVALDO MOTTA

EDME TAVARES

ADAOTO PEREIRA

RAIMUND.O LIRA

RUBEM BRANQUINHO

FRANCISCO DI6GENES

NARCISO MENDES

MARIA LOCIA

OSMIR LIMA (em apoiamento)

ANT6NIO CARLOS KONDER REIS

RUBERVAL PILOTO

ALEXANDRE PUZYNA

CLÁUDIO ÁVILA

ORLANDO PACHECO

RENATO VIANNA

HENRIQUE CORDOVA

ARTENIR WERNER

VICTOR FONTANA

IVO VANDERLINDE

JORGE BORNHAUSEN

CLEONÂNCIO FONSECA

'lESSIAS GOES

DJENAL GONCALVES

aoxo MACHJlDO ROLLEI1BEFG

FRANCISCO ROLLEMBERG

LOURIVAL BATISTA

ALBANO FRANCO

ACIVAL GOMES

DIONíSIO HAGE

AMILCAR MOREIRA

MANOEL RIBEIRO

CARLOS VINAGRE

ASDRUBAL BENTES

ELIEL RODRIGUES

GERSON PERES

PAULO ROBEFTO

ARNALDO MORAES

VICTOR FACCIONI

ARNALDO PRIETO

JOÃO DE DEUS ANTUNES

IVO MAINARDI

TELMO KIRST

ADILSON MOTA

DARCY POZZA

VICENTE BOGO

OTTOMAR PI NTO

MARLUCE PINTO

MOZARILDO CAVALCA~TI

HENRIQUE EDUAFDO ALVES

I S'lAEL IMNDERLEY

ANTONIO C!\.MARA

IVO CERSOSIMO

LEVY DIAS

JOSÉ ELIAS

PAULO ROBERTO CUNHA

SIQUEIRA CAMPOS

ANTONIO DE JESUS

JALLES FONTOURA
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lP7. f'I:DFO CANI:r,r, 240. PI-ES LA'jQP1

1::2. EEZfFr' LIL :-lI.LO 2ql ÁTILJI. LIRA

189. AFI F DOm NGOS 242. JOSÉ LUIZ MAIA

190. ALYSSOI' PAULINE~LI 243. FELIPE HENDES
191- CIlFI 2TOJA'l CHIARADIA 244. JESUALDO CAVALCANTI

192. MÁRIO DE OLIVEIRA 245. I-LVr.PO PACHECO
193. StRGIO WERNECK 246- JOS!: TEn.EIFA

194 .rost DJI CONCEICÃO 247. AI;';! BJIL BARCELLOS

195. GENtSIO BERNARDINO 2qe. EPALDO TRINDADE
196. JOSE"-GUEDES 249. CE.l·.GA.~ RODF.IGUES

197. CARLOS ALBERTO 250. LUIZ S~YER

198. LAVOISIER MAIA :51. JO~O ':~TJlL

199. .ross AGRIPINO 252. SOLOK EORGES DO~ lEIS

200. FLÁVIO ROCHA 253. C.l\IO POI!FEl'

20I. IBERE FERREIRA 25 u , MP LULY t:ETO
202 ANTÔNIO CARLOS FRANCO 255. AFNOLP FIOPAVPJ:-

203. ASSIS CANUTO 256. AGRIPI1W DE OLI\ 'IRA LIMA

20 q , .rost GEPALDO 257. ANTOI:IOCARLOS ~- IDES THAME

205. CHAGAS NETO 25B. ANTONIO SALr1 C nATI

206. FRANCISCO SALES 259. ADHE!'<AR DE BARF' FILHO

207. RONALDO ARAGÃO 260. DIRCE TUTU OUAor JS

20e PMSUETO DE LAVOP 26L PAULO ZARZUR

209. RI CARDO nuZA 262. MENDES BOTELHO

210 JOAQUIM FRANCISCO 263. TITO COSTA

211- WILSON CAMPOS 264. YJYO IHA

212 SALATIEL CARVALf<O 2E.S. Jost EGREJA
213. tzIO FERREIRP 266. I:ELSOII SEIXAS
21". CARREL BEIIEVIDES 267. P.APIA DE LOURDES ABADIA
215. MARCO MACIEL 258. J!JFF.All FREJAT
216. JOSÉ CARLOS VASCONC 'LOS 269. V?L'IIR CAMPELO
217. JARBAS PASSARIN~O 270. GIC"",' I l.Vl<,(,l:S
218. ANTONIO FARIAS 271 M?RCIA KUBITSCHEK
219. LEOPOLOO PERES 272. fPANCISCO CARNEIRO
220. JOÃO CAL/10N 273 SIGMAFINGA SEIXAS
22I. ADROALDO STRECK 27 u . POMPEU DE SOUZA
222. DELFIM NETTO 275, MAURICIO CORREA
223. MENDES RIBEIRO 276. GERALDO CM:ros
224. IVO LECH 277. OSWALDO TREVISAN
225. CARLOS CHIARELLI 278. 1.;LSO SGUAREZI
226. LUIS POBEPTO PONTE 279. ~f..URICIO NASSER

227 -, JOSÉ FOGPCJI 280. ?LCENI GUERRA

228. HILÁRIO BRAUN 2B1- ANTONIO UENO

229. SADIE EAUACHE 282, ENATO JOHNSSON
230 CARLOS DE CARLI 283 DIONISIO DAL PRÁ
23L GASTONE RIGHI "284. SA':T!NHO FURTADO

232. ERALDO TINOCO 285. JACY SCANAGATTA
233. STtLIO DIAS 286 '''ATHEUS IENSEN
23 •. PEDRO CEOLIN 2_~1. AI!ITO~ CORDEIRO
235. NELSON SABRÁ 288. .trONSO CAMARGO
236. GERSON' CAMATA 289. PE:~ATO BERNARDI
237 LEZIO SATHLER (apoiamento) 290. ALtRCIO DIAS
238. MUSSA DEMES 29l. PILSON 'lART1NS
239. JOÃO LOBO 292' ~... RACHID SALDANHA DERZI

2P.01737-1
,---

~ Pl.tN.lIlltJ/llOlollSSÃo/suDctJ.lUSSÃo

P1enárl.o
= U xtO/ JUSI 11 Ic 4çÃa --,

Emenda Aditiva

Título VIII

Capítulo UI

Da Educação 1 da CUltura e do Desporto

1\rt. 242

Incluir a expressão "com autonomia administrativa e
de gestão f i.nance Lza e paczarnonaeL, desde que não receba verbas pú
blicas e", redig~ndo-se aSS1.m o "c aput " do artJ.go;
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Justificação

"Art. 242 - O ensino é Lavre ã in~c~at!.
va pr-avada com aueononí,a at'lfl\lnistrativa
e de gestão financeira e natt"irnrm~al,

desde que não receba verbas eúb1.J.ca5~e
atiendi.da.s as sequintes cond í cões e 11 ,

o pz-ojeto prevê três tipos de escolas: públ rcas r par
ticulares com caráter fJ.lantrópic:.o, comum.t.âz-Lo e confessional aue
terão incentivos, bene f Lca.cs e subvenções; particulares que deverão
manter-se por sua conta e rJ.5CO exclusivaMen~e, ~onstitulndo m=ra
opção. g preciso I por equanarru.dade , que taJ!lbem nao so~ram lnqer,e.t;
c í.a alguma do poder púb l.a.co , salvo quanto a autorizaç~o, recoJ]hecJ.:-
menta e cumpz-amentio da leqislação de ene a.no s v Como opceo aue e,. a
escola particular deve ter- a lJ.bernatJe para rec;e: seu sucesso ou
fracasso, em conseqüência de suas proprias dec Laõea , ~ emenda CQr1P.!
tibiliza o texto do art.aqo ca,m os ob jet Lvo s no artl.go 247.

165- ASDRU8AL BENTES

166- ELIEL RODRIGUES

167- GERSON PERES

168- PPULO ROBERTO

169- ARNALDO MORAES

170- VICTOR FACCIONI

171- AR'lALDO PRIETO

172- JOÃO DE DEUS

173- IVO MAINARDI

174- TELMO KIRST

175- ADILSON MOTA

176- DPRCY POZZA

177- VICENTE BOGO

178- OTTOMAR PINTO

179- .....A'!LUCE PINTO

180- MOZAPILDO CAVALCANTI

181- PEIIRIQUE EDUAPDO ALVES

182- ISl1AEL WANDERLEY

183- AlITONIO CÃMARA

184- IVO CERSOSIMO

185- LEVY DIAS

186- J0~r Et !pr-

187- PPULO ?OBERTO C':"~A

188- SI1lJEIPA CJ''1P0S

189- I·':TIj'lItJ nr JfS1J~

190- JALLES FONTOURA

191- ALYSSON PAULINELLI

192- CHRISTOVAN CHIARADIA

193- MÁRIO DE OLIVEIRA

194- S~RGIO WERN<:CK

195- .rost DA CONCEICÃO

196_ GENtSIO BERl,ARDINO

197- JOS~ GERALDO RIBEIRO

198- CARLOS ALBE!'..TO

199- VINGT ROSADO

200- LAVOISIER PAlA

201- .rost AGRIPI:I0

202- WILMA MAIA

203- FLÁVIO ROCH"

204- IBER~ FERREIRA

205- ANTONIO CARLOS FRANC'

206- MANSUETO DE LAVO!' (apoio)
207_ RICARDO FIU:A

208- JOAQUIM FRA:ICISCO

209- WILSON CAMPCS

210- SALATlEL DE CARVALHO

211- ~ZIO FERREIRA

212- CARREL BENEVIDES

213- MARCO HACIEL

214- .rost CARLOS VASCONCELOS

215- JARBAS PASSARINHO

216- ANTONIO FARIAS

217- LEdpOLDO PE::'SS

218- JOÃO CALMON

219- RONALDO APA;I\O

'i2o- ADRàALDO STRtCK

221;- ANTONIO DELFI'1 NETTO

222- MENDES RIBE!RO (e po í emerrto )

223- RUY NEDEL

224- IVO LEC~

225- CMLOS C~I~"E:LLI

226- LUIS FClBE~:- ..'" :-'(J~ITE

227- .IOS~ rOGAC~ , I

228- HILÁRIO BRAUN

229- ASSIS CANUTO

_230- SADIE HAUACHE

231- CARLOS DE CARLI

232- GASTONE RIGHI

233~ PEDRO CANEDO

234- ERALDO TINOCO

95-RUBEM MEDINA

96- ROBERTO JEFFERSON

, 97-JOS~ LINS

98-XOYS~S PIMENTEL

99-RIiIMUNDO BEZERRA

100-ETEVALDO NOGUEIRA

101-MAURO SAHPAIO

102_MANUEL VIANA

'103-FIRMO DE éASTRO'

104- CESAR CALS

105- FUPTADILLEITE

'I06_0SMUND~ RÊBOUCAS

107~LUrz MARQUES

lOS-GIDEL DPNTÀS

'109-'JOFGE 'LEITE

1l0-J')S'~ LUIZ DE SÃ

lll-DASO COI'1B'A

i12-/owOLDE DE' OLIVEIRA

113-S0TERO CIJ'i;JA

114-AMARAL NETTO

115-JORGE ARBAGE

116-{;ERALDO FLEMING

1I7-oSWALDO ALMEIDA

lIS-AFIF DOMINGOS

1I9-MARCIO BRAGA

120-JOSt DUTRA

121-UBlRATÀN SPI~ELLI

122-OSVALDO SOBRINHO

123-JONAS PINHEIRO'

124-LOUREMBERG NUNES ROCHA

125.:cANDI JA."lIL

126-RACHID SALDANHA DERZI

127-RUBEN FIGUEIRO,

12S-5AULO QUEIROZ

129-JOÃO DA MATA

'130-EVALDO GONCALVES

131-MARCONDES GADELHA

132-JOÃO AGRIPINO

133-CÁSSIO CUNHA LIMA

134-EDIVALDO MOTTA

13 S-EDME TAVARES

136-ADAUTO PEREIRA

137-RAIMUNDO LIRA

138-RU8EM 8RANQUINHO

139-FRANCISCO DI6GENES

140-NARCISO MENDES

141-r-1ARIA LOCIA

142-oSMIR LIMA (em apo Iament.o )

143-ÀNTONIOCARLOS KONDER REIS

144::'RÚBERVAL PILOTO

145-GEOVA~ AI1ARA'lTE

146=ALEXJUjI?PE PUZYNA

in-cLÁUDIO ÁVIL~

148-OPLP'WO PACI'ECO

149-RENATO VIANN~

~ 150~lIEt~PIQuE'cmn"~JVA

'151,;p'TEIIlR }IEEfll:P

152- VICTOR FONTANA

153- IVO VANDERLTNE

154- JORGE BORNHAUSEN

155": CLT.ONÂNCIO FONSECA

156- BOSCO FRANCA

157- MESSIAS G6IS

158- DJENAT, GONCALVES

159- LO'URIVAL BATISTA

160- ALBANO FRANCO

161- DIONíSIO HAGE '

162- ~ILCAR MOREIRA

163- MA'lOEL' RIBEIRO ..

,164- CARLOS V,INAGRE

4 a., LUI S EDUARDO

. 49- SERGIO BRITO

50- JOACI GOES

51- FRANCA TEIXEIRA

52- JOÃO ALVES

53- WALDEC ORNELAS

54- MIRALDO GOMES

55- .rost LOURENCO

56- VIRGILDÁSIO DE SENNA

57- RONARO CORP~A

5S- LUIZ LEAL

59- MARCOS LIMA

60- ZIZA VALADARES

61- ROBERTO VITAL

62- BONIFÁCIO DE ANDRADA

63- DALTON CANABRAVA

64- cose ELIAS MUMD

65- LAEL VAPELLA

66- VIRGíLIO G"L~SSI

67-MPURíCIO CAMPOS

6S- MELLO FRE.IRE

69- LEOPOLDO BESSONE

70- SILVIO ABPl:U

71- ÁLVARO ANTONIO

72- ROBERTO BPANT

73- HOHERO S 'NTOS

74- '1AURO C!~~PGS

75- GIL CtSAR
76-VINICIUS CANSANCI\O

77-ALBtRÍCO CORDEIRO

78-ANTONIO FERREIRA

79-GlJILHE~ME PALMEIRA

80- RO'BERTO TORRES,

Bl-DIVALDO' SURUAGY

82-JOSt THOMAZ NONO

83- ROBERTO AUGUSTO

84-JOst CARLOS COUTINI10

85- smAo SESSIM

86-GUSTAVO DE FARIA

87-FPANCISCO 'DORNELLES

a8-FLÁVIO PALl1IER DA VEIGA

89-0S'1AR LUTA0

90-DENtSAJ< !lRNEIRO

9I-ALOYSIO :I:EIXE!RA

92-PFOllS0 ARI~OS

93- FERES lo/P.DER '

94- F~BIO PAUNHEITTI

1- BEZERRA DE MELO
2- JOSE MARIA EYMA~L

3- CARLOS COTTA

4': OSCAR CORRf.A

5- JOSÉ SANTANA DE VASCONCELOS

6- HUMBERTO SOUTO

7~ ALOISIO VASCONCELOS

8- RONALDO CARVALHO

9- ROSA PRATA

10- MILTON REIS

11- MILTON LIMA

12- A~CIO NEVES

13- COSTA FERREIRA

14- ENOC VIEIRA

15- ONOFRE CORRr.A

16- VIEIRA DA SILNA

17- .rooura HAICKEL

18- JAYME SAhT~NA

19- VITOR TROVÃO

20- ANTONIO GASPAR

21- JOÃO CASTELO'

22- ALBÉRICO FILHO

23- WAGNER LAGO

24- ELI~ZER MOREIRA

25- PAULO MAPQUES

26- INOC~NCIO OLIVEIRA

27- MAURILlO F. LIMA

28- JOS~ JORGE

29- GERHDO MELO

'30- LUIZ FREIRE

31- OSVALDO COELHO

32- JOS~ HOURA

33- NILSON GIBSON

34- JOS~ TINOCO

35- GONZPGA PATRTOTA

36- .rost '1ENDONCA BEZEP?A

37- GILS0'1 MACH~DO

3S- GENEBPLDO CORREIA

39': JAIRO AZI

.40- LAUR LOHANTO

4Í-,ANGELO MAGAl.HI\ES

42- BENITO GAMA

43- LUIZ VIANA NETO

44- NESTOR DUARTE

45- JONIVAL -LUCAS

4~- Joio CARLOS BARCELOS

4i- FERNANDO GOMES
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1- CLEONI\NCIO FONSECA 67- HOMERO SANTOS

2- JosE MARIA EYMAEL 68- MAURO CAI1POS

3- CARLOS COTTA 69- VINICIUS CANS~1'IC:ÃO

4- OSCAR CORREI'. 70- ALBERICO CORDEIRO

5- sost: SANTANA DE VASC01'1CELOS 71- ANTONIO FERREIRA

6- ALOís!o VASCONCELOS 72- GUILHERME PAT..,to\ElRA

7- RONAlilQCARVALHO 73- ROBERTO TORRES

8- ROSA PRATA 74- DIVALDO SURUAGY

9- MILTON REIS 75- JOsE THOMAZ NONO

10- MILTON LIMA 76- ROBERTO AUGUSTO

11- AtCIO NEVES 77- JosE CARLOS COUTINHO

12- COSTA FERREIRA 78- SIMÃO SIMÃO SESSIM

13- ENOC VIEIRA 79- GUSTAVO DE FARIA
14- ONOFRE CORRl':A 80- FRANCISCO DORNELLES
15- VIEIRA DA SILVA 81- FLAVIO PALMIER DA VEIGA
16- JOAQU!M HA!CKEL 82- OSMAR LEITÃO
17- JAYME SANTANA 83- DENISAR ARNEIRO
18- VITOR TROVÃO 84- ALOYSIO TEIXEIRA
19- ANTONIO GASPAR 85- ALVARO VALLE
20- JOÃO CASTELO 86- AFONSO ARINOS
21- ALBERICO FILHO 87- FERES NADER
22- WAGNER LAGO 88- FJ\BIO RAUNHEITTI
23- ELIEZER MOREIRA 89- RUBEM MEDINA
24- PAULO MARQUES 90- ROBERTO JEFFERSON
25- INOCENCIO OLIVEIRA 91- JOsE LINS
26- LUIZ FREIRE 92- MoysES PIMENTEL
27- OSVALDO COELHO 93- RAII1UNDO BEZERRA
28- JOSll MOURA 94- MAURO SAMPAIO
29- NILSON GIBSON ~5- MANUEL VIANA
30- JOsE MENDONÇA BEZERRA 96- FIRMO DE CASTRO
31- GILSON MACHADO 97- CESAR CALS NETO
32- GENEBALDO CORREIA 98- FURTADO LEITE
33- JAIRO AZI 99- LUIZ MARQUES
34- LEUR LOMANTO 100- GIDEL DANTAS
35- ANGELO MAGALHÃES 101- JORGE LEITE

36- BENITO GAMA 102- JOsE LUIZ DE sA

37- LUIZ VIANA NETO 103- DASO COIMBRA

38- NESTOR DUARTE 104- AROLDE DE OLIVEIRA

39- JONIVAL LUCAS 105- SOTERO CU,NHA

40- JOÃo CARLOS BACELAR 106- AMARAL NETTO

41- FERNANDO GOMES 107- JORGE ARBAGE

42- LUIS EDUARDO 108- GERALDO FLEMING

43- SERGIO BRITO. 109- OSWALDO ALMEIDA

44- JOACI GOES 110- MARCIO BRAGA

45- FRANÇA TEIXE,IRA 111- JOsB DUTRA

46- JOÃO ALVES 112- UBIRATAN SPlNELLI

47- WALDEC ORNELAS 113- OSVALDÓ SOBRINHO, ,
JONAS PINHEIRO48- MlRALDO GOMES 114-

49- JOSB LOURENC~ 115- LOUREMBERG NUNES ROCHA
"

GANDI JAMIL50- GIL CESAR 116-

51- RONARO CORREI'. 117- SAULO QUEIR6z

52- LUIZ LEAL 118- JOÃO DA MATA

53- MARCOS LIMA 119- EVALDO GONÇALVES

ZIZA VALADAaEf
l'

120- MARCONDES GADELHA54-
," j ~

121- JOÃO AGRIPINO55- ROBERTO VITi',L

56- BOllIFJ\CIO DIi- ÀllDRADA 122- CASSIO ÇU~HA LIMA

57- DALTON CANAB4vÀ 123- EDIVALpq !'l0TTA

58- JOsE ELIAS MY,J.lÃD 124- EDME TAVARES

59- LAEL VARELLA 125- ADAUTO PEREIRA

60- VIRGILIO GALASSI 126- RAUlUN!?O L!RA

61- MAURíCIO CAM1(OS 127- RUBEM BRANQUINHO

62- MELO FREIRE 128- FRANCISCO DIOGENES

63- LEOPOLDO BE~S.óNE 129- NARCISO MENDES

64- SILVIO ABREU 130- MARIA LOCIA

65- ALVARO ANTONlp 131- OSMIR LIMA (EI~ APOIAMENTO)

66- ROBERTO BRANT 132- ANTONIO ~ CARLOS KONDER REIS. ,

267- LUIZ SOYER

268- JOÃO NATAL

269- S6LON BORGES DOS REIS

270- CAIO POMPEU

271- MALULY NETO

272- ARNOLD FIORAVANTE

273- FAUST() ROCHA

274- AGRIPINO DE OLIVEIRA

275- ANTONIOCARLOS MENDES THAME

276- ANTONIO SALI~ CURIATI

277- ADHEMAR BARPOS FILHO

278- ANTONIO PEROSA

279- DIRCE TUTU QUADROS

280- PAULO ZARZUR

281- MENDES BOTEL!lO

282- TITO COSTA

283- KOYU IHA (apoiamento)

284- CHAI::~S DUAR,:";:

28S- MAFIA DE LO~RDES ABADIA

286- JOFRAN FPEJAT

287- VALMIR CAMPELO

288- JOSÉ GUEDES

289- GEOVA~I BOPr-ES

290- MÁRCIA KUBI':"SCHEK

291- FPANCISCO C~?NEIRO

292- SIGMARINGA SEIXAS

293- POI1PEU DE SCUZA

294- :~AURICIO CO~?EA

295- GER~LDO CAfl?OS

296- .rost EGREJA

297- lIELSON SEIXAS

eOIlI"fUlIlTr -'__]

Just~fJ..cação

Pl.lI:d~jOICO"'15SrorSIJICOIllJSS.io---------~ ~lIAfA-:r

_J QuOl/88 J

Fonseca

Plenário

Não basta çe.rant.r r a gro.tul.dade de ens rno pfib La.co ~ara

atendimento aos carentes sendo necesaâri.os out;os programu.s~ i~c:.!:!

s ive de a j uda f i.nence i r a , para garant:.l.a efetiva. da democ r acraacâo

! " ... -
do acesso e pe rroenênca.a na. escola, em todos os n i.veas e em, ~u,a~-

quer lugar.

--_.-

t:== Cleonâncio

r

Art. 241, inciso VII

Incluir no final do a.nc i.sc a expr-e s sãc "l.nc l us l.v;e I taJuda
flnan~eirall, r-ed.r qz.ndc-co a-ssim:

IIV!r - apoao SUplementar, ao educando, I a~ra

vês de programas de material cUdátic,o-esc,2

lar,"transporte, al~mentação, ass~stênp~a m~

d~Fo':'odontolóCJica, farrnacêo1tica e psacoIôqa-,

ca, i.ncLus Lve ajuda financelra. 1I

EMENDA 2P01738-0'

Emenda Aditiva

Título VIII

Da Ordem Social

Capítulo III

Da Educação, da Cultura e do Desporto

235- STtLIO DIAS

236- PEDRO CEOLIN

237- NELSON SABRÁ

23B- GERSON CPJ1ATA

239- LEZIO SATHLER (apoiamento)

240- OSWALDO TREVISAN

241- NILSO SGUAREZI

242- MAURICIO NASSER

243- ALCENI GUERRA

244- ANTONIO UENO

245- RE'IATO JOHNSSON

246- DION1sIO DAL PRÃ

247- SANTINHO FURTADO

24B- JACY SCANAGATTA

250- 11ATHEUS IENSEN

251- AIRTON CORDEIRO

252- AFONSO CAMARGO

253- RENATO BERNARDI

254- ALtRCIO DIAS

255- \1USSA DE11ES

256- JoliO LOBO

257- PAES LANDIM

258- liTILA LIRA

259- .ross LUIZ MAIA

260- fELIPE ~ENDES

261- JESUALDO CAVALCANTI

262- ALVARO PACHECO

263- JOst TEIXEIRA

264- MI'IIBAL BPFCELLOS

265- r"{ '.00 TRI'iDADE

266- CHAGAS RODRIGUES
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2 3 • WAGNEP LAGO

24. ELIEZER MOREIRA

25. PAULO !1AFQUES

26. INOCtNCIO OLIVEIRA

27. LUIZ FREIRE

28. 'OSVALDO ~OELHO

29. JOst MOURA

30. NILSON GI8S0N

3!. JOS(; TINOCO

32. .rost !1ENDONCA BEZERRA

33. GILS0N MACHADO

34. GENEBALDO COFFEIA

35. JAIPO fZI

36. LEUR LOMANTo

37. ANGELO 'lAGALI'ÃES

38. BENITO GA!1A '

39. LUIZ VIANA NETO

4 O. NESTOR DUARTE

41. JONIVAL LUCAS

42. JoJ;o CARLOS BABéELDS

43. FERNANDO GOMES

44. LUIS EDUARDO

278- MARCIA KUBISTCHEK

279- FRANCISCO CARNEIRO

280- MAURICIO CORREA

281- WILSON MARTINS

282- PEDRO CANEDO

2P01739-8
---------~

Jus"tificação

Art:. 2-16, § }"

InclUir, ap~s a p~lavra "unlversldades", o adJetiVO
r-ed I 91 ndo-cs e e e e I m o:::if~r~grafo.

"§ 1º - As c omun J dades i rrt er-e s s cde s poder-ao
part I c I par do c orrtr-o Ie da gestão f I nence I r-c
e pat,',monlal das universidades p~bl,cas,

Oi) forma da I e I ."

PI en~r I o

ASSINATURAS

FÃBIO RAUNHEITTI

JOS(; MARIA EYMAEL·

CARLOS COTTA

OSCAR CORREA

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELOS

HUMBERTO SOUTO

ALOISIO VASCONCELOS

RONALDO CARVALHO

ROSA PRATA

MILTON REIS

MILTON LIMA

AtCIO NEVES

COSTA FERREIRA

ENOC VIEIRA

ONOFRE CORREA

VIEIPA DA SILVA

JOAQUIM HAICKEL

JAYME SANTANA

VITOR TROVÃO

ANTOmO GASPAR

JOÃO CASTELO

ALBtnco FILHO

"pub I I c e s" ,

Emenda Adit:iva
Tit:ulo VIII

Da Ordell: Soe i i: I
Capitulo 111

üe Educaç;;o, da CuIt:urêl e do Desporto

o que se pretende com o p ar ~grafo é a cogcstâo das
un r ve r-er de de s que lidam com recursos p~bIICOS, direta ou Indireta
mente. Como redigi do no pr-c j e t;o , tamb~m IS un i ver-s Idades mant i da;
o e Ia I n I c I cJt I VcJ pr- I vede , sem r-eceb I menta de qua Iquer verba p~b I 1

c e , Q-5tarldm <,uJeltas ao controle pelas rcmun r de de s , contrariando
o disposto no aI t. 242.

!.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I!.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21 ••

22.

273- MARIA DE LOURDES ABADIA

274- JOFRAN FREJAT

275- VALMIR CAMPELO

276- JOSE GUEDES

277- GEOVANI BORGES

r.r-----,---- ,I.IIU.luo/c:o"'I'.io/.UICOlllulo---------..,

EMENDA
[J

r

r.r------------- nllTo/~uST'nc"çl0.-------------__,

203-SALATIEL CARVALHO'

204-EzIO FERREIRA

205-CARREL BENEVIDES

206-MARCO MACIEL

207-JOSE CARLOS VASCONCELOS

208-JARBAS PASSARINHO

209-ANTONIO FARIAS

210-LEOPOLDO PERES

211-JOÃO CALMON

212-ADROALDO STRECK

213-oELFIM NETTO

214- MENDES RIBEIRO

215- RUY NEDEL

216- IVO LECH

217- CARLOS CHIARELLI

218- LUIS ROBERTO PONTE

219- JOSE FOGAÇA

220- HIL~RIO BRAUN

221- SADIE HAUACHE

222- GASTONE RIGHI

223- ROBERTO JEFFERSON

224- ERALDO TINOCO

225- STELIO DIAS

226- PEDRO CEOLIN

227- NELSON SABM

228- GERSON CAMATA

229- LEZIO SATHLER(APOIAMENTO)

230- OSWALDO TREVISAN

231- NILSO SGUAREZI

232- MAURICIO NASSER

233- ALCENI GUERRA

234- ANTONIO UENO

235- RENATO JOHNSOON

236- DIONISIO DAL PM

237- SANTINHO FURTADO

238_ JACY SCANAGATTA

239- MJ',.THEUS IENSEN

240- AIRTON CORDEIRO

241- AFFONSO CAMARGO

242- RENATO BERNARDI

243- ALE:RCIO DIAS

244- MUSSA DEMES

245- JOÃO LOBO

246- PAES LANDIM

247- AnLA LIRA

248- JOSE LUIZ MAIA

249- FELIPE MENDES

250- JESUALDO CAVALCANTI

251- ALVARO PACHECO

252- JOSE; TEIXEIRA

253_ ANNIBAL BARCELLOS

254- ERALDO TRINDADE

255- CHAGAS RODRIGUES

256- LUIZ SOYER

257_ JOÃO NATAL

258_ CAIO EOMPEU

259- soLON BORGES

260- MALULY NETO

261- ARNOLD.FIORAVANTE

262- AGRIPINO DE OLIVEIRA

263- ANTONIOCARLOS MENDES THAME

264- ANTONIO' SALIM CURIATI

265- ADHEMAR DE BARROS F9

266- DIRCE TUTU QUADROS

267- PAULO ZARZUR

268_ MENDES BOTELHO

269- TITO COSTA

270_ KOYU IHA

271- JOSE ~GREJA

272_ NELSON SEIXAS

133- RUBERVAL PILOTTO

134- ALEXANDRE PUZYNA

135- CLAUDIO AVILA

136- ORLANDO PACHECO

1~7- RENATO VIANNA

138- HENRIQUE CORDOVA

139- ARTENIR WERNER

140- VICTOR FONTANA

141- IVO VANDERLINDE

142-JORGE BORNHAUSEN

143- BOSCO FRANÇA

144-MESSIAS GOES

145- DJENAL GONÇALVES

146-JOÃO MACHADO ROLLEMBERG

147-FRANCISCO ROLLEMBERG

148- LOURIVAL BATISTA

149-ALBANO FRANCO

150-DIONlsIO HAGE

151-AMILCAR MOREIRA

152-MANOEL RIBEIRO

153- CARLOS VINAGRE

154-ASDRUBAL BENTES

155-ELIEL RODRIGUES

156-GERSON PERES

157-PAULO ROBERTO

158-ARNALDO MORAES

159-VICTOR FACCIONI

160-ARNALDO PRIETO

16l-JOÃO DE DEUS

162- IVO MAINARDI

163-TELMO KIRST

164-ADYLSON MOTTA

165-DARCY POZZA

166-VICENTE BOGO

167-0TTOMAR PINTO

1GB-MARLUCE PINTO

169-MOZAR1LDO CAVALCAMTI

170-HENRIQUE EDUARDO ALVES

171-ISMAEL WANDERLEY

172-ANTONIO CÂMARA

173-IVO CERS(lSIMO

174-LEVY DIAS

175-JOSE ELIAS

176-PAULO ROBERTO CUNHA

177-SIQUElRA CAMPOS

178- ANTONIO DE JESUS

179- JALLES FONTOURA

180-BEZERRA DE MELO

181- AFIF DOMINGOS

182-ALYSSON PAULINELLI

183-CHRISTOVAN CHIARADIA

184-MÂRIO DE OLVIElRA

185-SERGIO WERNECK

186-JOSE DA CONCEIÇÃO

187-GENESIO BERNARDINO

188- JOsE: GERALDO

189-CARLOS ALBERTO

190-LAVOISIER MAIA

191-JOSE AGRIPINO

192-FLÂVIO ROCHA

193-IBERE FERREIRA

194- ANTONIO CARLOS FRANCO

195-JOSE GUEDES

196-ASSIS CANUTO

197-RACHID SALDANHA DERZI

198-CHAGAS NETO

199-FRANCISCO SALES

200-RONALDO ARAGÃO

201-RICARDO FIUZA

202-JOAQUIM FRANCISCO
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m-------------- TE:tTO/Jt.STlFI~AÇ;;O -,

r rr: - às normas relatlva.s ao FI.mda de Partlc,pa~á'o das
é~tado;s e do õretr st o Federal e ao FlJndo de PartlclPa~á'o dos
I1I.JflICIPIOS, que observará'o as seguintes determfnaç/3es ••••••

a,' vinte e "!..m Inteiros e Cinco déCimos por cento ao
Fundo de Parttc,pa~ao dos éstado'S e do Olstrlta Feders L» "

II - em c onae euên c la, oê-ee ao rnc ISO 11 do 1& ......."1'2
~~ ;~~;ç:~~ do Ato das DISPOSlç:::,,~S Gerais e Ti-an sr tor-t aa a s12gI1In-

~..,,~
13ID1J88

~PAlt'IDO~
P.F .L

ANTONIO UENO

RENATO JOH~SSON

DIONISIO DAL PRÁ

SANTINHO FURTADO

JACY SCA~AGATTA

MATHEUS IENSEN

AIRTON CORDEIRO

AFONSO CA.'1ARGO

RENATO BERNARDI

ALt:RCIO DIAS

MUSSA DEHES

JOÃO LOBO

PAES LANDI'1

ÁTILA LIRA

.rost LUIZ !-lAIA

FELIPE ME~DES

JESU~LDO CAVALCA'JTI

ALVAFO PACI'ECO

JOSt: TEIXEIRA

ANNIBPL BARCELLOS

ERALDO TPI'~:::::>ADE

CHAG~S RODPIGUES

LUIZ SOYER

JOÃO NATAL

CAIO POHPEU

SOLO!! BOPGES DOS REIS

'1ALULY NETO

ARIWLD FIO PA'IA~ITE

AGPIPINO DE OLIVEIRA

ANTOtlIOCHLOS HENDES THAME

ANTO'IIO SALIM CURIATI

ADEHAR DE BAPPOS FI LHO

ANTO?/IO PEPOSA

DIRCE TUTU QIJ~DROS

PAULO ZARZUR

MENDES BOTELHO

TITO COSTA

KOYO IHA

.rost EGREJA

MARIA DE LOURDES ABADIA

JOFRAN FREJAT

VALMIR CAHPELO

GEOVANI BORGES

l1ARCIA KUBITSCHEK

FRANCISCO 'CARNEIRO

SIGMARINGA SEIXAS

POMPEU DE SOUZA

MAURICIO CORREA'

GERALDQ CA.'1POS

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244,

245.

246.

247.

248.

249,

250.

251.

252.

253.

254

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264,

265.

266,

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

di-se ~ letra a- do InCISO I do art. 188

PLENARIO

I
seguI nt e l'"ed:a~ão

lõT--------.,o,--,-~ PLENA~I!)/COIIlUio/stJBCO.III"ÃO----- ~

185 CHRISTOVAN CHIARADIA

186, MAR:0 DE OLIVEIRA

187. StFS:O WERNECK

188. JOst DA CONCEIÇÃO

189. GENtSIO BERNARDINO

19 O. JOS~ GERALDO

191. CARLOS ALBERTO

192. LAVOISIER MAIA

193. JOst AGRIPINO

194. FLÁVIO ROCHA

195 • I BERt: FERREI RA

196. ANTONIO CARLOS FRANCO

197. ASSIS CANUTO

198. RACHID SALDANHA DERZI

199 • CHAGAS NETO

200. FRANCISCO SALES

201. RONALDO ARAGÃO

202. RICARDO FIUZA

203. JOAQUIM FRANCISCO

204. SALATIEL CARVALHO

205. tZIO FERREIRA

206. CARREL BENEVIPES

207. MARCO '1ACIEL

20B. JOst CAFLOS VASC~NCELOS

209. JARBAS PASSAPI~IH~

21jJ • .::;ANTONIO FARIAS

211. LEOPOLPO PERES

212. JO~O CALMO~

213. ADROALDO STRECK

214. DELFIM NETTO

215. MENDES PIBEIRO

216. IVO LECI'

217. CARLOS CHIARELLI

218. LUIS ROÉERTO PO',:E

219. .rost FOGAÇA

220. HILÁRIO BFAUN

221. SADIE PAUACHE

222, GASTONE FIGHI

223. ERALDO TINOCO

224. srtt.ro DIPS

22 S, PEDRO CEOUN

226. NELSON SABRÁ

227. GERSON CP'1ATA

228. LEZIO 5ATHLER (apo1amento)

229. OSWALDO TREVISAN

230. NILSO SGUAREZI

231. MAURICIO NASSER

232. ALCENI GUERRA

115. JONAS PINHEIRO

116. LOUREMBERG NUNES ROCHA

117. GANDI JAMIL

118. SAULO QUEIR6z

119. JOÃO DA MATA

120. EVALDO GONCALVES

121. MARCONDES GADELP.A

122. JOÃO AGRIPINO

123. CÁSSIO CUNHA LI'!A

124. EDIVALDO MOTTA

125. EDME TAVARES

126. ADAUTO PEREIRA

127. RAIMUNDO LIRA

128. RUBEl1 BRAMQUINHO

129. FRAMCISCO DIOGEKES

130. NARCISO l1ENDES

131. l1ARIA LOCIA

132. OSMIR LIl1A (em epo í amen-to )

133. ANTONIO CARLOS '~NDER REIS

13.4. :;;.--RUBERVAL PILOTO

135. l\LEXANDRE PUZY':A

136. CLAUDIO ÁVILA

137. ORLANDO PACHECO

138. RENATO VIANNA

139. P.ENRIQUE COPDOVA

140. ARTENIR WER~ER

141. VICTOR FONTA~A

142. IVO VANDERLINDE

143. JORGE BORNHAUSEN

144, CLEONÃNCIO FONS::CA

145. BOSCO FRANÇA

146. MESSIAS GOlS

147. DJENAL Go~rALVES

148. FRANCISCO RJLLE':E:RG

149. LOUPIVAL BATISTA

150. ALBANO FRANCO

151. DIONtSIO HPGE

152, AMILCAR MOREIRA

153. MANOEL RIBEIRO

154. CARLOS VINAGRE _.

155. ASDRUBAL BENTES

156. EkI.EL RODRIGUES

157. GERSON PERES

158. PAULO ROBERTO

159 •-. A1WALDO MORAES

160. viCTOR FACCIONI

161. ARNAWO PRIETO

162. J,OÃO DE DEUS ANTUNES

163, IVO MAINARDI

164. TEL.MO KIRST

165. ADILSdN l10TA

166. DARCY POZZA

167. VICENTE BOGa-

168 , OTTOHAR PI NTO

169. l1ARLUCE PINTO

170. MOZPRILDO CAVALCANTI

171. HENF:'lUE EDUAFDO ALVES

172 • I S!1.~EL WANDERLEY

173. ANTONIO CÃY.ARA

174. IVO CERSOSIl1C

175, LEVY DIAS

176, .rost ELIAS

177. PAULO ROBERTO CUNHA

178. SIQUEIRA CA.'1POS

179. ANTD~IIO DE JESUS

180. JALLES FONTOURA

181. PEDRO CANEDO

182. BEZEFRA DE MELO

183. AFIF DOMINGOS

184. ALYSSON PAULINELLI

45. S~RGIO BRITO

46. JO~CI GaES

47. FRANCA TEIXEIRA

48. JOÃO ALVES

49. WALDECK ORNELAS

5 O. MIRALDO GOMES

51. .ross LOURENÇO

52. VIRGILDASIO DE SENA

53, GIL CESAR

54. RC';!'I'O CORRtA

55. LUIZ LEAL

56. MARCOS LIMA

57. ZIZA VALADARES

58. 'llU8ERTO VITAL

59, BOIIIFÃCIO DE ANDRADA

60. DF:'TON CANABRAVA

61. .rcst ELIAS MURAD

62. LAEL VARELLA

63. VIPGILIO GALASSI

64. MAURICIO CAMPOS

65. MELLO FREIRE

66. LEOPOLDO 8ESSONE

67. SILVIO ABREU

68. ÁL'IARO NlTONIO

69. R05ERTO BRANT

7O, HC'1ERO SANTOS

71. '1FJPO CAMPOS

72. VI~lICIUS CANSANÇIio

73. A:'3tRICO CORDEIRO

74. AN70NIO FERREIRA

75. GUILHERME PALMEIRA

76. FOBERTO TORRES

77. DIVALDO SURUAGY

78, JOst THOMAZ NONO

79., ,ROBERTO AUGUSTO

80. JOst CARLOS COUTINHO

81. SIMIio SESSIM

82. GUSTAVO DE FARIA

83. FRANCI SCO DORNELLES

84. FLÁVIO PALl1IER DA VEIGA

85. OSMAR LEITÃO

86.- 'J;lENISAR ARNEIRO

87. 'ALOYSIO TEIXEÍRÂ •

88. AFONSO ARINOS

89, FE.'RES NADER

90. RUBEM MEDINA

91. ROBERTO JEFFERSON

92. .rost LINS

93. MOYStS PIl1ENTEL

94, RA!l1UNDO BEZERRA

95. MAURO SAMPAIO

96. MANU.EL VIA~A

97, FIRl10 DE CASTFO,

98, Cr,SAR CALS NETO

99. FURTADO LEITE

100, LUIZ. MARQUES

101. GIDEL DANTPS

102.,0 JIlRGE LEFE

103. .rost LUIZ DE SÃ

104. DASoO COIMBRA

105 o AROLDE DE OLIVEIFA

106 • SOTERO CUNHA

107 , AMflRAL NETTO

108. JORGE ,ARBPGE

109. GERAj..DO FLEMING

IIO. OSWA)..DO ALl1EIDA

111. M~RCIO BRPGA

112. fOSf DUTRA

113. UBIFATAN SPI~ELLI

114. OSVALDO SOBRINHO
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JUS T I F I C A C A O

o artigo 62 c c Ato das LJ'':::I)O;,Ç':'ES Gcr~IS e: Tl~an

SltÓI~l<:JS transfonn:a os 1e-1"l~,t':or,os do Anl'3.p.a I! c e Ror-ar n.s em r:ST:a- _
dos. Logo, como somente r ee t a o Terr-r tor t o de j-er- n an oo de. NOI"O
nha , com área E P01~1.l1:"1I;:ão r-eduzr c IS: r mae , nà c tem Sl,:.l1t Ido 1111::11.111'"

os Tcn"lt'.WIOS no Fundo de Pur t rc r c ac ac dos Ls t aooe , Imp or t a ea-'
Lr en t at- , aceua ISj que: os Terr r tór' lOS aao ver d a qc u-a s aux ar-cur ae

cer-r-r t oi-r a t s da União, cabendo a esta custear a s deep e s es occor
r€ntcs~

EMENDA 2P0174.~_-6 ---,
l: FRANCISCO DORNELLES

PLe:~"Alo/CCIlI5$Ão/SUBca.ll'do ----,

..,- T[HO/.I.ST'~lC"~ÃO __,

Dê-se ao ar t , 176 do Pr-o.r et o de Const r t ur c âo (A) da Co
missão de Slstemat raacâo , a -seau rnt e r-edacâc ,

! - I nst I euu- cone r- I bu r cõe-s aoc I a I s e de I nterven
c:ão no domínio ecenêm r c c , observado o disposto nos Incisos I
e lI! do ar t; r s c 177, e a lei complementar a que se r-e-ter-e o
evt r sc 172. rrr,

II - Instituir. mediante lei. contrlblJlç~eS de In
teresse de c ates ct- las m-or rse rcne r e e ec cnôm rcae , dePer- rndc-'
lhes c oneet êncra palra a fixação do r-eep ec t IVO valor.·.

"ár t , 176. Compete exc Luer vament e à União

~ U S T I F I C A C A O

cr;fARTIDO~
1PF'LlRJ

PlENÁR10/COMlSSÃOISUBCOMlSSAo -,~ C\TA----,

P l f N Á R I I) l~ or jBB I

EMENDA
E_-====-===::.::...- --'
E ---'
..,- TEXTO/JUSTIfiCAÇÃo -,

EMENDA SUP~ESSIVA

Suprima-se o inciso V do artigo 207

JUSTIFICATIVA

- O Pr-oa e t o , r ep et; Indo d ISPOSlt IVO da vr aen t e ücnet.r tur-'
t;ão Federal, aub or-dr ncu ao pr rn c I'PIO da legalidade: a cr recâc e o
aumen t o das concr- rhu t c Ses de Interesse da.s catecor ras prof I 5S I Q

na I s e econôm r cas , Isso euer- di ::'ET etue as anil I danes dev I das pE 1os
profissionais aos r eep ec t t vce Conselhos somente p oder-âo ser au-'
ment adas mediante ato legislativo do Congresso Nac r onaL, üeor r-e ,
no entarrt o , que estão em v i sor , desde há mur t ca anos, numerosas
leIS federaIS que, dispondo sobre o exerc(clo de proflss6es.
a.tt.. I tiuem aos própr lOS Conselhos l~e9 lona I 'S a coms et ênc I a p ar-a au-'
merrt ar- anua l ment e as contribuições dev r daa pelos m-o-tr s s rone r e ,

EJiENOA AO PROJETO APROVAOO PELA COMlSSAO De SISTCliATrzscxc:

r:T TEIr:ro/~usT'~'C"CÃO-------------_,

Como não havia atê a Emenda ücnet rtuc rcnaI n.!. 1 1 de
1969, nenhuma nor-ma , de ordem const I t uc rona I ou não. dest I nada a
d i sc i s l mar a cr racâo e o aumento das c ontrr rbur cêes , o legislador
sent 11J.-se 11 'Ire para dispor sobre a mat; Ê-I" I a, às vezes cr I ando ele
pr.5prlo a corrte rbur câc , como ocorria com os enaenhe-r e-os e arquI
tetos, cu.ree c ont r r bu r c Ses eram s r t mr t t vament e fixadas por decr-e-
ece-u er s (Decreto-lei n a 3.995, de 31.12.1941, Decr-e t o-r Le r n e

8.620. de 10.01.1946>, e a aa t cr t a das vezes deferindo aóz.Conse
lhos Regionais o encer-ao de fixa\" o vaLci- das c crrt r tubr côe-s e o
seu aumerrt o artua 1 • '

É, portanto, oprtul)o a momento para adeql.rar o ·te,{to da
nova Constltulr;:ão a essa filosofia, dE longa data obsl?l"vada pelo
legislador e amplamente aceita pelos Int-eressados. O texto do ar
t 190 176 do ProJeto dever la, aSSim, sof\"er uma altel~a~ão, de modo
que as contrlb'.I.lçÕeS de Inter-esse:- das categol'" las proflssloOillS e
econP.'mlcas tenham um tratamento dlf"erenclado l para se não confun
dIrem com as olJtràs cânb"Ib'Jlç:ões. S'Jgere-se pa,..a o ;"éfe",·,do dIS
pas I t I 'lO do ProJeto a redação constante da presente Emenda ..

Se Vlel" a sei" mant Ido o teHto do ProJeto. toda a le91~~

la.;ão vigente seni com ele Incompatível (;', poytantol tel~á de ser
t Ida por revogada. Ê este o momento oportuno para adeq11ar realiS
ticamente a. norma constitucional à f.-Ilosofla que de l0l)ga data
vem adotando o nosso le91slador com ao- aprovac;ão de tod.à's~

I'

A despeito da plena vr aênc ra do p r t nc Ipr o da legalidade
a que ficaram eu.re rt ce a cr racâo e o aumen t o das c ont r tbur cêes , a
e só está presente para aut cr raar os Conselhos Re-s t onar s a cr- rar
e aumerrt ar as contr I bu lC;:Oe:S. Essa prát t c a é. bem ac e'r t a pelos PI'O
flsslonals e ate ho.re nenhum aur r s t a ar surc em J1lízo asila sLe sr-'
t rmr d-ade , que t cd avr a é: -flagrante. O eue caberia fazer não 4.
propriamente. modificar toda a t en r s i acãc , uma vec que e compatí
vel com a r-eal t dade br- ae r Le r r-a a filosofia adotada pelo legisla
dar. No caso das cont r I bu r ç:oe:-s de I nt er ee se de categor I as prof I s
slonals não é poss(vel obse.rvar-se com rl91dez a principia da le
galidade.

A Emenda Const r t ucr onaI n~ 1. de 1969. a l t er-ada pela
Emenda n s 8, de 1977, 'subordinou ao sr mc Ip r o da legalidade a
Inst r tu rcâo das c ont r rbur c ôee de Interesse das categorias profls

"sr ona is e eccnônu cae , de modo que, da" por d r an t e , os aumentos de
tais cont r t bur c ôee deveriam ser efetivadas mediante ato t ea r e t a
1:IVO, racu'l t ando-ee , por cutr-c lado. ao Poder Exeout; IVO alterar
alíquotas ou bases de cálculo, observados os lIMItes e condições
es.t abeLec Idos em lei .. En tr-ebant o , o 'l ea r a Lador- federal r-esu Lamen-'
1:011 novas proflss::~esl a part Ir de 1971, a t r t bur ndc aos r e sp cc t t

vos Conselhos a competência para fl)~aj.. o valor das contribuições.
é o caso dos pSicólogos. enrerrae u-os , ê r e r ct er-ae eut as , nut r IC 10
n r s t ae , b r ornéd rcoe , fonoalldlólogos e .mll.sel~lo90S.

P~ENÁRlO

nep , FRANCISCO OORNE~~ES

'·Art. 34. o Prefeito será e l er t o ate' euar-errt a e "c rnc'c
dias antes do t er-mr no do mandato de aeu antecessor. para mandato

-de etuatn-o anos, e tomal~á~ pOSse no dia 1o!. de Jânelro do ano aub s e-'
,qllente. •

JUS T I F I C A ç A O

A EnlelHla e scns íve: 1 à; ~r íi. I ca~ rEc~to das a~ vaI' I.:oS f"lll
nIClp~!ld..7dcs. notaa.a.lllcn'tE à-e;'QE: l-edlJZld"" pop·'llaç:áo. que: ap •.)rll:~
I"am .par~9 o e.leYado CIJ.stO·Cr e:-~'lgl1Idade:- ele tEm~o_pat~a;:. E.'lE(ç:C::U' elO
PI"e:-i'elto Elll dOis turnos. l;sslm. a Emenda pl~op3e q11E: o f'1:O}:~SS..:o

de elelc:áo em dOIS \-lll'"nos s,:. se aplique aos Mt1ríICIPIO~ de ma'IS dE.
qu, l)hento$ m11 hab I 'Cant€s~ tE 11111 me I o-tGTlllO l'eC:OniE.noclOO pelo bon-
senso.) F I

~\

§ i.!. Nos Mllnlcíp~IÕS de mais de qlJlnhentos mil l,;b"'ltan
teso a el.elt;ão far-se-:-a ~m. d.OIS turnos, aplIcadas as regras do
art. 91.

~ 2.!. Nos demaiS M1JnlCíPloS, o Prefeito sel"á eleito por
maioria sIMples de votos. em um só turno.-

Na distr'buição dos eer-rveece de pet r-ó t eo , é impOrtante a livre ccnccr-rêocta pa-a

melhor atender às necessidades do mar-caee interno

EMENDA
r:

• I.,

(~~~~()~)
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• .g O Imposto de qf~,e trata o In:.'50 VIII lns/dlrá unia
unlca vez sobre as operaÇ>jes de e .... crseõa, CfrC1J]açao 011 coa
SUNO de metais nobres e pedras eree rosee, e:<clulda a 10CI
dêocla 'Sobre elas de oair-oe trIbutos.·

-('IIr - metais nobres e pedras preCiosas.

11 - act-ee.ceot e-ec ao 8.1,.t. 182 IJm parágl'"afo com e

seglJ.tnte redação

2P01711_-4 ------,
Osvaldo Coelho

EMENDA
tJ

= TEXTO/~lI'Tlnç"çio _,

üê-ee à letra "a " do IllCIS,O Xli do ar t , 177 de.
ProJeto de Constituição (A), ...la Cornlss~o ce S\"?temat\zação l a se
au i nt e I"'edaç:ão

111 - ecresccot e-wc ao c ar t , i&6 o InCISO 1;1, 1:01\
a sesu ru t c r edec âc

-IIr - -se-seené e por cento do Produto as. arrecadaçá,'o do
Imposto de que trat3 o InCfSO f,lIII do art. 182. ~

"a) com base em l e t publ (cada »oscer i oraeru:e ao In [c t o
do per lodo em eae ocorreree as elementos de "ato nela ,ndI
cados como companentes da Tato gerador ou deternuoantes da
base de cálculo, ",

~.~ - trinta por cento do produto da srr-eaeascâo do fnl
ooset» de que trata (;} InCISO (1111 do srr , 182.·

~ U S T I F I C A C A O
~ U S T I F I C A C A O

Na <;1.1a a tua t r eo ac ão , <t l e t r « .: c o 111'-'<"(.1 ... .:_ oc
ar t , 177 do 1,)I~PJE"tt:' c c COlIstlb.llÇ.áo. or-a ~w, ~~<-I,I\lE l\>:.~a A':.s.::ml)li:Í -
Nac t cna I cone.t i c ur ot c , consagra o Pl ,nclf'c:.' u a In~("'I~O<:t,V!C~tc

da lei tl·lbljt41~lc..

o Pt'"OJeto de nons t r rur c âc , or a em enamc pel", A$
sem/:llé-Ia NaCIOnal cons tr eu m ee , elll11'lna o ImPosto un t c c solJI'"e J)JI
n er-er e do Pa f s , dentro dp c cn t ext o de descentr-e tr car- 1"~CIJI~SOS e
aner ee r coar- a t écn r ea Tlscal.,

_ er rn c rer o da u-e etr-cat : v r ce c e «a 10:.:, 1l~(l.I cs.r-e-
C:'flc:am~ntE ~ tl·lhl.1tál~ a. J~ SE acna , u e c er-t e ovma , ("on~,)~';;<;n·~

no f, 4f do ..n-r , 6~ 00 l~I~OJctO. S'?!]IJndO CI cua t , 1~'.:PE'l.in"c' <'1 VlgCII
te Con'Stlt\J.I(..~O, a r evv ot r acêc t2 vece-ie Sl-. l:;.t~eJll.j\c:a Q lJ11~e\t'C'

adquirido. o ar c .iur-f o r co per:f"E.'lto OIJ. a C'OIS<.'~ .JIJI q<:lC.ê\. ~Ill cutr ae
s ajavr-ae , a tt-r-e t r-oa t rvr c ade e: 1:11'"011) t u a em c a-,o •.Je ur e.jur z c ,

Na atua l ccoe t t eur c âo , o r:lolr l n c. í l" r O vomen t c (' er-a
c ado em o rescer câo aenér r c a , c eue nao rmrseue a e.ua oo\.el'" ......ânc r a
no campo t r-r but ar r o , Aí. er-ob I emas lêm SI.WglOO etuan t c a amr-t r t uo c
do \=lI'" Inc.ip 10. E o. uec tavacâo cee.se 'a.1'wl,tlJ,oJE: c cn s t ave ~xpl'"e"~~.:l~

mente do Cap{ttJlo do ProJeto dedicado ao Srstcl\l<:l, "T''"IDIJtál~IOI def,·
de Os trabalho$ da Sub c cmr s e.âc de TI'" r uu t ce , (':;M.-t r e r s acec e I)I~

trlbulC;:SO das Receitas, tendo srdo omitida a pa~tl~ do ~e9unao

SI.1tJstltutl v O do Re f a t cr- da Comlssào de a rst.eeat r zacâo ,

I A Pl'"o~o~l~a apn:'sentêld~ no e cn t r de ue resta-
belecer' 13 desdolJl"'-3.mentrr do prJnc.jplQ em camp):. da ll~ IOl.lta.;áúc, onlj~

ele. não tenl $Ido obscl~vaC,10 em toda sua tntell~c;:a. (-I Pl""esente:
E.menda dá. :&SSllfl, nOVa redac;ãu à lE'tn~ ·a~ ua InciSO III do al~t.

177, . substituindo o registro gcnerlco do prtnc{rlo I'ara D campo
tl"lbl.ltál"IO pela vedao;:ao ue tt~I[)I.1to SOUI e sltlJ.a.;:::'es E'':>ope... ítlca'::o,
qlJE. não aever- I am ser a) cançi'lCl"s SI: OD~I' \'dlll:J o pr I nc. i P I CI I::<:t I r rc

tl~oat Iv,daU~ e-m todas as Sllas lllll)llca.;ões.

Trala-!:>E' ele IlICCClnlSmo IrnPI~e~clnd{...cl à protCi'ç:áo co
c.ontvllJI,l.lntt.;. a Tllll Oe eVltar~ que modlflca.;;:;",;'s l'2~lslatlvc.'::o lI'
trolH.tzI Oi'lS no CIJrso da ~or~laç:âc' Cio f'<:tto f!ETat'OI'" ten~am ai)) I c al,.§.c
Imediata, alcan.;ando sl~ua.;.~'es ?-l1ter~lorc,:: B pIJ,Jl1ca",ao ,la l~r.

1# qrJE' a ClOlJtl~lnR. SOL' o ~IJnCall,cl·lto (.E qrJ,- P '1:' (..

~:~~l:~~ ~r~~, 1:~~~;~t ~Cn~~n~~I'1 ~~:;Ia~~':·tr~;~ I íllin~:~I:ll~ ~a.;~~o~e~~~t t V~
que. vel1l1:a <.l VlgOI~.l~ alc-an.;a :gtos .;rlJl;.~ 1..., s~,_ -ani:el~rOle':., nt .. ~

gr~antcf oc~t>e ~ato 9E..'I"ê.D01'"o Cnl OIJtl"r.3 pa~RVl''êl<;;. como c., f;:;10 \;11;:-'

I""adolo' nao r..lrEgOIJ. .a ~.,:o ...U1ll letal', l1ao e. '~':~I'"Oi3t va:;.> apll(,.;;.Ç;J':
;;:la 1 e~ S.OD'''"l:, r-'Gt.t·cel<:1s qu ~e..t Co ~cl~adDI oc.on~. (,'R!:> <:olll e'~ I ol~mcn~ c
Sl.1e.. YIgehr-'~. 'i€;;.se conteo:.to, t· lE' ~jO II't·t:I("o;,.t·: U'~ r-eIH;~tl:llJ.lJ!I~'J.

d.:l C\\l Oc.:.::::E"I\\\HO tal\1 ~r,.B.lIh'?"IJO l'"el1l·,\\\crlt'Q~ \ l'':.\\''J.Z\ c;:,t;: r,o~ li\t~'":-:' ..,Il€.
lhE-::- i;.ê'.' altt..;;-, IO'~CS, f.."r11,.uc, ... 'Sl3.IJ'lar' t!11 tU r;" '..1 ... ~nao IWlíal' >:.

r(?gl~t1i OCo "OQO no IhllO cc' ~o9rJ· " ro" 1'<."r(':·,;"I. I t"at- t~. lt::.i"I~o:'

mo''",::a,o pl~ln":'PlO da 11"l~'2':::'~Qa,M'vlda'.l;' t;i:;:!E \.v'IJIJttll~I.;\~

adltlV~.

Embor-a c cr r et a a c u-et rr e , deve ser ressalvada
c cmo et ênc i a da União para rn s t t t u rr- Imposto sobre<llletals nobres e:
pedras s r ec r oaas , face à n ec ea st dade c de tman't er- uma po1(tlca fiS
cal unr For-me ~ con sr s t en t e , capaz de ap cr ar- nac r on a rmertt e a PI'"O
cuc âo c aetue Le s mt ner a r s c de ae aeaur ae- ao seta!'" eub t r c ao a recei
ta ti'" I bIJt.:ár- I a "erue dele se pode e-sp erar-, Sendo PI'odIJto-::: de fd.c 11
t r an sp or-t e" e e Levao r asr me valor, o tratamento fiscal r n ade quacc
poderá eu ae.r ar- evasão fiscal rn con t t-o Lave I 01.1 de-se-s t [mu I o à S!J<.1
e r ouucão , c onr Sél"IOS »t-e.ru raos para o Pa r s , na tur e f men t e v cc act o-'

nado r-ar-a o setor.

A r ns r ItrJu;áo CiO flllf!O$tO eobe-e mct!;;'.!5 ("(obre<:- e P€:
dl~03S ru-ecr ceae nâc af~t~l~a a e rr-e tr-t z voltada p av a o f"OI.-tá LE'': , 
mente f r n ancerr c de estados e rtun r c Is roe , Já eue novcn t a POI" c cn
to doe I~CClJl"SO"s an"eC:<:lda"Jos aeràc d e s t rnad ce ." ~SS8':: en t lâaó>?=-~

Essas- Õ!;, r~;;:"c!E ';lJE' JIJst1;:'can, C' atl-I1)ljjl;âo
unlâo de UllI Impostu espc·:fJ:ICO $Õbl~C ll1et:~rs nobl~j,;'=- e lJo:.\:r~~ JJI~,:;
CIOS .... S. de IlícfC!éncra unl'c;;. i~c:·h..llJ.sll/a~·

, Acrescen~/'no-Ato das -:D1SP:>S1~"'CÔnstJ.tuCionaiS~-GeraJ.Se' Tr~it6
r1as, o seglWll:e--a:ctlgo 14, renuréralidó..:'se o 'àtuàl~~·~sêquentesi ::' ,M' -

• , • I~ .. {4.· F. Uruâo-'~b.t~ã·,: ~'base"na ~~J.a prevJ.Sta no

";. art•. 174 destccêonstitulcão', ·inp:isto'CüJã'r~~s~â:des~ a custear os ~ro
Jetos ~ irngação do sernJ.~ár,ao" do~.: .". " '.-- '. -

.parágrafO'lliuco.·Õ-~:Stc-'&~~'~ refere J' e~~ artigo, será~
to quaOOo l.11te9ralmailte ã.tendJ.dos o(~ob3eh~~ de'~~ crJ.ação-:" ",. ~ ~.

~. - .~~:"~-;';.;~-~~"

Plenario

Deputado Rubens Medina

= .,.EX.,.O/~U',.,',C ..ç~O _,

Busca-se cem a presente E:nenda~luc10nar a tonrentosa e deseSpera:b

ra s1tuação do senu.-árJ..do do Nordeste Br~11elXO..,tão~matratado pela mclanênc1.a
das secas p::t'l.ó:hcas. .

A solução para tão grave flâgelo, evl.dentementê.. encontra-se ~ rr::~

gação das terras lccaJ.ízadas nessa ~~ para"~-~~.:ela~a prcrluzJX al1nen~
e a gez:àr ertpreg:)s. . < _:;.. ';:._ ,~~ - •• , -:' ",' A

Tcàa~a, o grande obstáculo para que o próbl~ S:;( resolva é a carê::.
cJ.a de recursos.

2P0171?,_-2 --.EMENDA
[J

Procedam-se as ~e9Il1nte$ modlflcaç~::cs no Projeto
de Const I tlJ.I.;âo (A) doa Comlssãu de Slstell'lat r;::ad,;'o

I - acrescente-se ao at·t. 182 o I nc ISO VIIX I com a
Seglll nte l'"(;'daçâo

Prop:rros, então, que a Uruào, ub.1J.zando a sua carpetêncJ.a tnbutána

resJ.dual, venha a J..11SUtw.r, teJporar1atoonte, um J.Irp:>sto-cuJa receJ.ta será cana2i
zada para proJeto de irrigação do Nordeste, atiVJ.dade a ser regul.aiientada por leI.

para aplJ.car os recw:sc:s n=cessános à inplérentação dos planàs de irrigação.



0640

"AJtt. 45••

Alén der can isso r anp1l.ar-se O ar.o leq:z.slativo, a aprovac;ã:> da me.d!
da trana sl.grU.fJ.cativos benefícios ã eo:naro.a local, p:.ll.S com se saber O longo

perícdo de recesso de fim de ar:o provoca um esvaziamento consJ.derãvel da cidade,

o:m eromes prejuízos para o a:nérc:i.o e setor de presta';ão de serviços.

Desta forrra, a reduçâ:l para ecc.s rreses de recesso de fim de aJ'X) (dez~

bro e jeneí.ro) , vem ao encontre do mteresse das autoridades locais, bastante~

ccpeõas cc:m este esvezaanemo.

Por ootro Laôo, propcrroa que o atual recesso de julho, nantido no~
titntivo, passe para o mês de eçoatc, terrlo em vista, pri.ncipaJ..rrente, as qraves

consegüéncias da ausémia de dmvas e da falta de unidede do ar neste pericx'b, ~
1;remarente preJudicial à saiDe.

Esses aspectos de oJ:dern cliIlática, que afetam a regi;;' onde se lo<::aJ!
za a capital da Rep"iblica, sã:> ext:ratatente relevantes, se levarFCs eu conta que

nessa época convivaros a::I1I1Jlla das mais baixas taxas de 1.Illidede ralativa do pais

e, principaJ!rente, do lIIJIldo.

perece-nos acnnsel.bával, scb tochs os pontos de vista que se aprovei

te a OfO!'1:1lJlidade da elaboração elo rcvo texto constitucional. para a adapt<ção do

calendàrio legislativo, às adversas e pec:u1.iares coudições climãticas de rEJJião.

Nossa proposta é estabel.e= que o recesso ch llEio à:> aro coincida
cx:rn o mês de agosto,perícx1o em que a seca se apresenta maaa acentuada.

r

rr;';;"":J
fu/;;'hJ

§ Zo _ A UlUiio, 06 E6:tad06, o V.ut:lu.to FedeJu1f. e M MWU.cZp<M .w6U

.tLuJtão, no 4mbdo de .6ua. c.ampe.tênru.a., ILeg.(J11e. juJUr:l.tco ÚY..<.c.o e pltõpJLi.o, de carã._

teJL u.ta.:tu.:tãJuo, paJla 0.6 4~ sesvcdones da aefmuz.w:tJu1..ção âouüa e das a.u.:taJt_

qlUtt6, con~OJtme. uta.be.te.c.u:lo em .eu. /I

EsperaIlOS que o potrlOtisllo e a sens:lbilJ.àade ;;ara as questões ~

dais levan os Senhores COnstituintes rretbros desta ccmíaeêo a acnlher a Emerrlaan

tela.

Vê-6e a 6egLUnte Iledacão ao paJuÍglla60 Z9 do C1JLt. 45 da Secão Il, do
Cap1tuf.o Vll, do TUu.e.o 1Il, do PIlO j exo de COn6:Uúucão:

r.r TEXTIl/~lI5T"'eAçio-------------_,

r
EMENDA 2P01747·9
f:J SENADOR CONSTITUlNTE HUMBERTO 7~~E-N-A------------'

= fUfD'.IlJ.tflfle.. ;,io ' -,

Acrescente-se, ao artigo 50 do Ato das u rsposr cêes Constitucionais r.erais

e Trans itóri as, o segu mte p~rãgrafo:

"Art. 50 ••••••••••••••••••••••••••••

JUSTlFlCACÃO

Na p!ÚÍ:t<.ca UM dllO.Lu:lade de Ileg.(JlIe tem tIla:.u/o ckj.<.cJd.dadu ""_
.tJu!1~ponlve..u. ece aCÍOUJt-W.t'ta.dOILe.6 de pc..MOa.€. da .ecwccc pübUc.C'

A dupt.t.c.tda.dc. de Jt.Cg.ullM .6ubme.te a. tJta..tamCllto d16POJl. pe.H(l(l.!l que »U

áta.nl no me6nlO iuga.'l., soi: JuCJUt.'Lqtu.a c.omWl. e exe.cu..ta.n.do ..!leJ1.I".tt;O-ó de caJtãtC/L pc.'1.

manentc. 110 tIle.6nlC' óngõ.c QuebJta.--6e. a. UtU.1or.JM..da.dc da adrn.ln..ut.'l.açã,· de. pessoai;

qu.e deve. tVL ~e.u& ope)Ia.do'Le,~ a,6uçoado.b a. plUtlÚp.lO.ó e noJtmM he.tc.Jtogêl'1.e.a..6 paJUt

o geJLeJlCUl»lcnto u.tnfu:táJu..c Co cerercsta.

EI'1.·Cilll, .tudo COMp.vut. no p.c.a.n(l zeô4<.cc> c. p!t.it.tco, paJl!t baJl..vt.-.6e. a. d<.

coxosua de. Jteg.une jf./../lÃ.d..tc.o, vc.e.ta.ndo-.6e. ã.puILe.:a. do cJl.-U:.éJuo COItb.utuuona.i -

PIlOP<;"M aCiluce.ttM li Mdacão do ,ute.t60 111 que ~e emenda. o Ileq<u
sc:» de. IIJLe.g,()Jle. juJÚ.d.<.co Wue.o e pJLÓpJv.IJ, de. c.aJt.ã.te.Jt. e6:ta.:ttLtâJu..o".

TlULta-6e, temD6 cellteza, de meckda 6aneadOlla que coll.tJubu1M paIla

daJz.. e6tZmu1o ece .6eJt.v-td'OJLU e. c.oltbe.que.nte me.ChoJuA. a.o& eewccos pOli. e1.e.ó plLu.ta.

dD6.

EMENDA 2P0171~·5
tJ CONSTITUINTE HUHBERTO lUCENA

______ Pt.lIlAAI!l/ea....ni!l/~uaCOlllllS~O ..,

,rr;;ARIO

c''''''':JpMDB

§ 89 - A anistia. concedida nos termos deste ar-r too , apl l ce ..se ao servi

dores publ,cas e empregados da administração direta e sndr r-et.a da União. dos Est,!.

dos, DF, Territórios e dos Municípios, Que tenham sido exonerados ou demitidos en

vt r-tude de sue participação, a qualquer título, em movimentos qr-evr s tas , a partir

de 19 de fevere 1 rc de 1<38711••

JUSTIFICAçM

EMENDA 2P0171~_·7-----,J ror-;:;o----=j
tJSenachr constituinte llU1BERro LUCENA . L""", ~J

= Tu:T!l/JU$lIrIC~çi!l-------------__,

Dê-se ro art. 71, caput, da seção VI, capitulo I, Tibllo N. elo ProJ~

to de constJ.tuJ.ção. a seguinte zedaçro; .

"Art. 71. O ebngresso Nacional ramir-se-ãr anua1m=nte r na Capital

da l1epÜb~ca, de 19 de fevereiro a: 31 'de julho e de 19 de setalbro a 05 de dez~

bro".

Após a Instalação da AssembléIa Nacional Constituinte, vários servidores

pilb l icos e empregados de órgãos e entidades da administração públlc,a dl,reta e lnd.!.

reta foram demitidos, por terem par t t cr padc de movimentos grevistas.

Ora, ao lado dessa dura real idade fática, cujas conseQUênclas sociais são

notónas, e a par das conhecidas motivações de inúmeras Qreves do âmbito da adm.!.

n1st ração púb 11 ca, com or I gem - como sabemos - na situação f I nance I ra adversa

em que se encontram esses ser,vidores e empregados. ê de se atentar para o fato de

que o próprio Projeto de Constituição, no § 69 do seu artiQo 45, asseoura o dire.!.

to de greve aos servidores pübllcos civis.

Isto ê bastante para que o Constituinte, representante do povo e, nesta

especial condição~ mais sensível aos problemas sociais, impeça aue, no curso de

uma nova ordem constitucional em elaboração, se consurrem punições inaceitãveis

contrárias a uma justa e legTtima expectativa de direito eue essa nova ordem ac~

De fato o p=d.od::J de ~;o ao Congresso, de aprox:imadamente 4 11'le:Sies

IP:>: aro, é demas,ach longo. p:>r ,sto esta e:reriIa prop3e a rédt>tão do pericdo para

1 tres m=ses no aJ'X).

na,

r



Dé-se a segw.nte redação ao parágrafo 19, do ArtJ.go 45, Titulo

111 f Capítulo VII, Seção 11, do ProJeto de CClnstl.tlllÇão, ecreeceneerdo-ee a ~

te mesmo artJ..go umparágrafo 29, remsrererôo-se os demaJ.s:

"Art. 45

parágrafo 19 - O ançressc no eervacc púb~co da truão, dos ~

tados, do D~str~to Federal e dos Mm1l.cipios dependerá SE!1'Pre da aprovação p~

Via em concurso püb~co de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo 29 - A não cbsezvâncaa ao drsposto no parágrafo 19

deste artigo :inplicará a nu.l1dade do ato e a puruçâo da autorJ.daile resp:msáve1,
nos tenros da 1eJ. li. •

JUSTIFICAçiíD

Una das fimcas formas de se canbater o def~~t públl.a:J . será

ordenando-se as despesas de custeio de pessoal., a nivel federal, estadual e lI!!!
rucapal.,

Só consequararros atlngll' este objetavc, através de anstatan.çâc

do~ do rrér~to no servaco públ~co, pelo concurso de provas e tí'tu1os.

E:sta arenda vasa, ainda, evacar o mchamento dos quadros fu.E!.
caonaas dos servaçcs públicos devido ao §IlPregw.sm;), que é sem diivada alguna,

una das piores chagas que saIq?re 1nfe1J.CJ.Wu a vida pofftaco-eômtntstrratava do

Brasil, sobretudo :005 Estados e Mumcípios.

O concurso plÍbhoo, por pr-íncfpao, é, ainda, una das formas

InaJ.S efetivas de cle.nocratizaçào do acesso aos c:arQ:)s PÚb~cos e

de valorazação do ensano, pelo ancentavc que isto taaraa à educação ,e à cultura.

A exclusl.vJ..dade de mgresso no servaçc pÜblJ.co poz via. de concurse estilnularia

una motivação CCIlp>titiva bastante salutar no sem da população e no contingente

eatrudanta.L do pais, assegurando aos quadros ftmcaonaaa da ailrniIU.stração pública a
seleção dos candidatos maJ.S preparados.

Para o C1l!I1prllrento deste princip>o do concurso, prevasto no ar

1:1.90 proposto I é mdl.spensável a mclusão de um parágrafo prevendo a nulidade do

ato que o :infringJ.r, bem cetro a apuração de resp:msab~b.dade da autoridade mfr~
tora.

7

EMENDA 2P017~1_-7 ------.
t: =STrroINrE LEIlPQL[IJ PEREZ

Pl.tMAAlo/eoIolIBBio/BuBeOIlIIl3Â.D- ----,

r;r Tf:XTcl/JUSTlrlcAçÃO --,

S"pIÚJl1a-~e o IncMo 1, do paJÚigM.6o pJwnUIUJ do AiLUgo

256, do P'l.Oje-to de Calt5~ãa da CalltW~ãa de S.i.6-tema.t<.zacãa.

JUSTIFICAÇAO

Com o due.nvolv.une.nt.o da -6ouedade, etM.un c.orno daA 6011.
ma.6 de. p1Lo.te.c;.ã.a do c.-u1a.dã.o, não c.ornpe.te. ao podeJt púb.f...Lc.o dec..uLut. e. ou -6e.te.
e.w1Ut< M .ut601U"acõlU que cheg<Vliio a-têa ~oCA-edade

lllUM man<Wto., 6= cú6.lue o eótabelee-uneltto de que

temM ou .ulla.9e.11.b que. aten.ta.m c.cn.tJw. a. mo/Utt e. Oh banh C.MtUnleh pOManl .{.t1.~

:taJt () e..6peeta.doJL ou o ouvULte. ã vA.1.ênc.<.a..
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A cUvulga.çiio e. ek3u.6110 dOh tenutó e. ..r..ma.ge.n.6 devem .lle.'l..

n.uponbO.b.t.tuiadc. do.!> \lUc.u1..ob de. coml.lJ1.tc.a.c.ã.o QU.e. 0.6 enu..t.iJt.Q.lll.

Oh me.c.a.n..tórno.6 paJLa. a.6.6egU!LM.. M CÚlLe.do.6 .w.d.<.v.ufu.a..<..6

e cateUva. da!> e.tda.dJ.a~ já IUmo MõegUM.doõ no :tUnl.a Ir, capZtu.to 1, A~

ugo 69, P<Vliig""6o 9<WLto.

M-b..un -bendo, QtJ.LU6queJL oumos rnec.a.lU..6mOh .6ame.nte. c.o/t

:tf<.<.b<Wuam paJUt a ex-w-têneA.D. de ""'" celt5U1lll õelet<.va e lliteia.tôlu.1! da hOC:!:
edade.

EMENDA 2P017~?,_-5_' ~
t: 0JNST1TlJINl'ES JooE MARANH1!D E HU!BER'IO LUCENA

r.r
TIElt

'rO/ JU5TIFICAÇÃO -,

Acrescente-se ao Art.. 69 do ProJeto de Consb.tuição da CCnu.ssão

de saeteretãaecêo o segumte parâgrafo 35, renurrerando-se o atual e os demais:

"Art. 69••••••••••••

§ 35. Para assegurar o efetavo respej.tD dos Poderes públicos e

dos servacos sociais de relevância pública aos dizeatos assegurados nesta COnst!

tiuícão, faca msb.tuída a OUVJ.dorJ..a Púb~ca que se ancumb'rrâ de apurar abusos e

anissêes de qualquer autoridade e andacaz- as rredadas necessâraas de correção e
purução dos responsáveus.

a - o OuvJ.dcr PÜbb.co será elato pela mciorãa absoluta dos ~

bros do congresso Nacaonaf., dentre can:hdatos :mc1.J.cados pela aocaedade cJ..v1.1

maiores de 35 anos, de reputação a.Labada e nctômo conceito púbb.co, na fonna da

leJ..

b - o mandato do Ouvadoz' Público será de quatro anos, proibJ..';1a
a reeãeaçâo,

c - são atributos do ouvJ.dor Púbb.co a J.hvJ..olabilidade, os iJ'rp§:

dnrentcs, as prerrogativas processuaa.s dos nembros do COngresso NacJ..onal e os

vencurentcs dos Mullstros do Supraro TrJ.bunal. Federal.

d - Lei, Ccrnplaoontar dasporâ sobre a ccmpetêncra, orqamzacâc ,
CCll'lfOSJ..ção e funcaonamanto da Duvidaria Públ.1.ca.

e - as Constautaçôea zseeôuars p:xlerâo J.1J.Sbtw.r a Ouv"doria Pú
blica de confannidade cem os pmnc'ipaoa cx:nstantes deste parágrafo. -

o teI:1lo OUVJ.dor Público, dencnunaçâo que existe entre nós desde

os t:a1poS do Inpârl.O, e Jnais recentemente .restaurada em~ experJ.ência numa fu!!
cão na P:reSidêncJ..a da Repiíb1l.ca, terá nesta prop::>sta um conceito mais abE..angente ...

para que a referada autoridade tenha o nive1lueráJ:quJ.co e a independência neces~

nos ao exercícro de tão relevante atividade.

A nação é o seu povo, o ~o é a nação politJ.caJ1'S)te orgaro.zada

e o GovernO exerce o seu rru.ster em nare do povo, mas é precise que se garanta aos

CJ.dadãos o dJ.reJ.to de queIXa e de' reclamação, por outra VJ.a além da vaa fOlJ'llal da

Jusb.ça ou da audiênc~a parl.anentar.

A occaéoo.e Púb~ca ser2a a enb.dade, a função, que eentralizarJ.a

estes rec1am:ls, em órb~ta de mdependêncJ.a cx:m os ~ Pcx1eres.

A funcão que ora se prop:e, em suas CCIllpetênCl.aS e atribuições ,

aproxima-se ~ f~gura do~I eXlstente há mais de 200 anos na SUéc~a e ~
~em outros paises adJ.antados, caro a República F~l da Alemanha, ÂUStria e

Portugal.

Dentro da conce:ctuação proposta, o OUvJ.dor Público é ftJndaIrental

para o bcI1lcmpr:urento da 1eJ., Já que qualquer cJ.dailão pode dirigir-Jhe, pessoal

nente, por telefone ou p::>r escr~to - CCXl'P dl.spuser a futura regul.arrentação - denún. -- -
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eras ou queaxas , sobre o funcaonarrerrtc e as atavadades dos poderes piibkaccs e o de

senq;;enho das euccradedes e seus prepostos. -

P.ropcm:::ts que sua escolha seja referendada pela maioraa dos menbros

do Congresso Nacaonaj., para que este CJ::J.tério garanta ara m:uor .representatrrvadade
ao OuvJ.dor. )(--

Além daaso, as .ínsta.tmçôes bancâraas ofacaaa.s são de potencaaj rmuto va

r-aâvet., ando desde o Banco do aresa.L, até pequenos bancos estsduaas , que têm d1.fi

culdades até em CUllpnr os seus recollwrentos carpulsórJ.OS ao Banco Central do

Braai.L, assim, o acesso dos anstirurrerrtoa do nercado fanancearo, erccra facllltado,

não pode ser eutrmâtnco, sob pena de correrem rJ.SCQ os tanadores desses J.l"1StruTen

tos.

Assnn, a presente erenda, alán de fonnal1rente oferecer una x:edacão mais ad

quada, acautela ne1hc:lràqueles que encammham SUà poupança para o rrercado finance1

ro,

EMENDA 2P01753-3
tJ Senador EDISON LosM --------------,

Pl.tH"~lo/COIlI'$.io/Sl!aCOIlI";;O __,

PLENARID DA ANC

= T(ltTOIJlISTlrlc.çio ____,
r

Dê-se ao § 30 do artigo 56 a seguinte redação:

U§ 3Q - O Terri t õr ro de Fernando de Noronha terá

um Deputado; os demais territórios elegerão, cada um, quatro depu

tados" .

EMENDA 2P01755-0liJ J,UTOll-----r-

l~ Senador consticuarrte ALUíZIO BEZERRA

Pt.[U.lD/Cll... 55iO/$UI(;O..'5SiC-------~

'["..O·JU~T"'CA;;,O-------------____,

lhável.

....-------------,.t.l.,.O/J1JS'l"e~çiO'- ____,

r.T-------- PLENA~IO/(;Ot.l'5Sio/SU.(;O.. 15Sio__-- __:

A presente emenda pretende excLua.x da competência da

Po Lf.ca.a Federal a repressão e prevenção dos delitos de deacamanho e

contrabando.

Dê-se ao item II, do § 19, do art. 169 do ProJeto de

constituição {A} da comissão de s~stematização a segul.nte redação:

"Art. 169 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 19 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - ..

II - pxeve naz- e .repr-amfr o tráfico de entorpecentes e

drogas afins, sem prelU:LzO da atuação de outros

órqãos públJ.cos em suas respectivas áreas de co~

pe têncaa ;"

Desde a abertura dos portos no B.rasi1, em 1808, que

a tarefa de prevenir e .reor-Lmar o contrabando e o descaminho é da

competência do Mlnl.stério da Fazenda, através das Alfândegas, Me

sas de Rendas e outras .repar-ta.çêe s a Lfendeqadaa; Esta compe têncaa

está expressamente prescrita no § 59, do art. 16, da Nova Consolid!,

çâo das Leis das A1fândeqas e Mesas de Rendas, de 1.894.

Ressaltando-se que dessa data até nossos dias vários

dapLornaa ratiflcaram a competência dos órgãos fazendários~para atu!,

rem nas h~l?óteses de descaminho e contrabando.

A razão de ser da copiosa legislação detenninando a
oompetiênca.a do Ministér~o da Fazenda para prevenir e reprimir o

contrabando é bastante simples e singela. Com efeito, somente no

momento que se verifica a baqecem de um passageiro ou uma partida

de mercadorias importadas por um importador é que se constata se
das mesmas constam mercadorias de importação proibida (contrabando),

ou se há uma eeneaeava de ~ludlr no todo ou em parte o pagamento de

direitos aduaneiros (descaminho).

Esta ver-af.í.cação decorre da aplicação da Tarifa Adua

nea.xa do Brasil,. do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e . Comér

C10 (GATT), de outros Tratados e convenções Internaclonais, na mo

mento do despacho aduaneiro de importação, realizado na fonna pre

vista no artigo 44 do Decreto Lel. nc 37/66.
soaí.eaveõo o contrabando, a autioxa.dade aduaneira apli

ca a pena de pardamenco da mercadoria de acordo como art. 105, do

Decreto-lei n9 37/66, e Decreto-le~ n9 1455/76, art. 23, IV, e par-ª.

grafo único, ou, aanda , corno prescreve o artigo 68, da lei n9

5025/66, se mer-cadcz-a.a que, nos termos da lei, tratado ou convenção

ancernacaonal , f i.zmado pelo BrasJ.l, se j a proibida de sair do tlE!rrí

tório aduaneiro, e cuj a exportação for tentada. A -partir deste '-mo

mento a autoridade aduaneo.z-a remete para a autoridade policial l as

peças necessárias a abertura do inquérito cr-ínunaã ,

JUST!FICACÃO

I - a autorização para o funcaonarrento das Jl1S?-tmçÕes fmancelXas, bem
caro os estabeâecimentos de seguro, prevadêncaa pravada e caprtaãaze-

ção;

11 - o acesso das .ínstatui.cões bancárlaS ofaca.ai.s aos J.l1Sb:urrentos do~

do rmancerro.

o atual J.J1c:l;SO r contJ.nha maeêrae he~ea, CUJa separação era aconse-

necessãr i o corr í qi r a rncoer ênc i a cont i da no §

3º da artigo 56 que e xc Lua da representação no Poder Legislatlvo F~

dera!, os eleitores do t er r i t õr i o de Fernando de Noronha.

Segunda o Projeto, lia República Federativa do Br~

511 cons t r tu í c ae em Estado DemocrátJ.co de DIreito, VIsa a constru

ir uma socledade llvre, Justa e solldárla, e tem como fundamentos a

sobereru a I a cLdadaru a I a dignldade das pessoas e o pLura.l r smc pc-,
Lf t aco" (artigo 12). "Data venial! não se pode falar em c í dadaru a

como fundamento de uma snc i eüade po l Lt i ca , quando se exc í ui da pa!.

t i capação no Governo parcela do povo.

A Câmara dos Deputados é composta de representan

tes do povo, tnz o "caput" do ar t rqo 56 Representantes de todo o P..Q.

vo sem exclusão de qualquer parcela. O povo do r err í t õr ro de Per 

nando de Noronha, por d.i r ea t c e por justlça, por nr í nc Ipao e par
eqü r dade deve, como todo o povo b r as i LeLr o , ser representado na C!

mara dos Deputados. .

Desdobrar o inC1SO I do Art. 228, nos doas abaixo t.ranscr.rtos , rm

dando-se, em conseqcêncra, os atuaJ.s mcis..os II a VI, respectavarosnte, para 111 a

VII:

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA

r



0643

A prevalecer a redação do da spos at.a.vo que se pretende

substatuar , const a.t.ucaonaLi.za-cse o absurdo de passar para a compe

tência da Polícia Federal atia.v.í.dade e que desde o Brasil colônia são

realJ.zadas pelos órgãos aduaneiros, as cencenéxa.as alfândegas.

O absurdo se torna mais clamoroso se levarmos em

conca que o contrabando e o de acarru.nho constam no arreepr-o-letio de

Código Penal (art. 400 e §§ 19 e 29) corno oz-a.mes contra a ordem tr!

but.âm.e , e no Código Penal (art. 334) como cr-arnes contra a Adminis

tração Geral: e pretende-se agora, ocrrt.raxa.ando conceito sobre a

natureza dos 1.1íCl.tos que constem eles na consta.cuí.çâc Democrática

em. elaboração corno c r irne s compreendidos no capítulo da segurança p§.

blica.

r

2P01757-G
'----------,

PLEN"'IIO/COIU'do/8U8co'ruio ---,

=-----------__ TEJClO/Jll'flfICIÇÃO' --,

Acrescente-se, ao artigo 228 do Projeto de Cons

e a cu í.c âo , § 39, do s e gu i.n t e teor:

II§ 39 _ O controle aCIOnar1.0, de no minimo 51%

(c anquen t a e um por cento), dos bancos, dema a.e Ln s t Lt u a cê e s Eu n a n-.

c e a r e s e seguradoras pertence ã ün r âo , 'r e s s e Lvado srea bancos e c a a-,

xas e conêm a c a s e e t a du aLs !' ,

Em ae co r r ênc a e , inclua-se, no Ato das m spc e i-,

ções üon s t Lt uc r on a a s rêe r a í e e 'r r ens í edr a a s , o s e g u a n t e artJ.go:

APOIO A INCLUSÃ(7 § 59 NO ART. 169 DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.

Ass maturas

"Art. - Dentro de 120 (cento e VInte) dIas da.da

ta da promulgação desta ccns e í.cu rc âo , a União promoverá a .aqu r s r c ão ,

pelo valor de mercado, das ações dos bancos, deme a s an e t a t u a cô e s fl.

n an c e a r a s e seguradoras, q u an t a da d e s u f a c Le n t e para assegurar-se

o seu controle, na forma do § 30 do a-rtigo 228 desta Cc n s t a t u Lçji c c "

_____ TuTo/~un't'cAçÃ(}-- _,

Inclua-se, onde couber I no Capítulo do s i stena Tribut~

r i o Naclonal, do Projeto de Cuns t i t u í ç ão r
Passando a uru ão a deter o controle acionário de t..e,

das as instituições f'Lnencea r as , será possível o et end i ment o uniforme
e sem ex í qênc i as de s cab ada s a todos os que se propõem ser aamant e
p rcduz i r e a anves t í r , assegurando-se aos pequenos e médi os empresá
rios os créditos neces s ár zos a seus empreendlmentos t com encargos Ql..e

I
I

lado, os I
t mance r- I
i nt e i r a . :

JUSTIPICAÇÃO

Ob j e t i va a presente Emenda alterar a estrutura

do e a s t ema f a.nance Lr c nacional, a t r i bu Ln do e-ae ã una âc o controle

ac a o nâ r Lc de:todos os estabelecimentos de crédito, a.ns t a t u a çô e s f1.

nanceiras e seguradoras, a fim de que o r e f e r a do e a s t eme possa e Ee t a

vamente "promover o desenvolvimento e qu Lj a.br adc do País e s e ev i r aos

l.n·teresses da coletividade ••• 11, como p r e ce a t.u a o art. 228 do P'r o j e t;o

de ccns e a r u i c âo •

A me d a d e representa, inegávelmente, um avanço

importante para a correção das distorções e dasa just as do sistema fi
nance i ro que tem servido mais como ans t rumerrt o de especulação do que
de meio de cont r rbuir para o desenvolvimento econêsu.cc-uoc i aj do País.

A pr ov i dênc í a suqe r i da ev i t ar é , por outro
leseândalos que têm cár'acterizado o f unc acnamento do SIstema
lro que ap r ove i t a a poiicos , com o sacr i r í c i o da co Let i vi.dade

i não os a.nvaab Ll azem
I
I

06 - Iran sara iva

07 - Tec tonao VaLeLa Pa Lho

08 - Gerson Camata

09 - Edson Lobão

la - Pompeu de Souza

JUSTIFICAÇÃO

PLt~A~II)/CO""SSÃo/SUbCOIlI9SÃ!l .,-- ---,

"Art. - Nos assuntos de competência da Fazenda Ns-

caona I , preval~c.e~ão, sobre as demaas , as at r abui çõe s da autoridade

fiscal.

pa~ágrafO 'ÚrllCO - Na ocorrência de desacato, por qual

quer manelra,' ou de emb~raço' n'o exercícIo· de suas a t r atnn.çõe s , po:

~ualquer ~to, 81nda que não conf i qur e C~lme ou contravenção, o fun
c i oné r i o fis~al poderá reqUl~l,t~r o a~xíllo de força públlca federal.

estadual ou, ~unlclPlal 11

01 AluíZ1D Bezerra

02 Oda ca r Soares

03 Ruy Nedel

04 Adylson Motta

OS Jayme Pa La a r í.n

f ana l adade da norma que a pr'esente emenda VIsa
i nse r i r na Cnns t at ua ç ão .é pr everu r cont'La t os de atuação adnu n í s t r a
ti~va entre órgãos oúb l rcos da União, na área de compe t êric i a da Fa
zenda Nacr cna L, ou seja, t ineoçe s públIcas - r ece i t a , LncLusa ve t r a ;
but os , de spes a , c r éda t o ~ ,N.essa ,mat~érIa, a ação adnuru s t r s t rva de

~i.nlstério Fia. Fa..zenda é ,coa~dJu.vada per, 6rgãos de .outros mí.rus t é r ros ,
p'o.r exemplo" ~d~ AgrIcultura (IBDF), da JU;st1,ça (Po l f c i a Federa!), sf
brepondo-se a ação de umas à de ,o~trfls, muat as vez es .

i AdemaIs, reforça o acerto e a ne ce s s i dade da mediaa
lproposta, a expe r i ênc i a dos atuais es t abe Lec i nent os o,flcla,is de créc.=.
l t o f'ede r aas - Banco do ê r as a I S/A, Banco da AmazônIa S/A, Banco NaClo
nal de üesenvoi vamentc Econô_mico Social, Banco do Nordeste do Brasil
e Banco Nacaona I de Crédlto Cuope r a t avo - que têm, apesar da difíc:l

conjuntura vrva da pelo país,_ contribuído efet~iva e decIsivamen~e para
o fomento das at âv rdade s econômicas e para o desenvolvimento econõma-,

cn-socrar nas zonas rurais e urbanas.

Assim sendo', em 'Prol da racionalitlade e da segurança
'admInistrativa', deverão prevalecer, sobre as demaas , as at rubuí ções
da au t or ada'de r aeca í ; diretamente tesponsável pelo exer-c rc i c da com
pe t ênc i a espec í ra ce do t-llnistério da r az enda'.

Nesse contexto, a faculdade prevista no parágrafo úni
co que já é· objetn de dlsclplina pel~ Leqa s Laç ão or daná r ã e - t err
bém deve ser' e'r;glCia em norma con·stl tuc1onal, como ~eforço ao fiel

cumpriment~ da's n'ormas lega1s de 'proteção dos Interesses da coletiv1:.
dade.

Sob controle da União, os bancos e Ins t i tuí ções fi
nance a r as serão adnu ní.s t r adc s de forma a otamize r a sua atuação em
todo o tk~rrl tório nacional, ~ de molde a atender 'r ac aqne Lmerrte as nece~

sidades de crédito e de pr es t ação de servrços , E, certamente,os Juros
não at rnq i rão os pata~ares atuais, chegando ho j e , em mui tos CpSOS, ao
dobro da inflação e P~oPiciando, asslm, aos 'banqueiros, lucros escan
dalosos, em detrImento das atlvidades produtivas.
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2P01758-4
CONSTITUINTE ALUiZIO B;;;~

·------_PLtNUI0/eOI,l,SSÃQ/SJBCOllISSÃO ,

APOlO A ALTERACÃO PROPOSTA AO PARÁGRAFO ONICO DO ART. 21 DO ATO DAS

DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITaRIAS DO PROJETO DE CONS

TITUICÃ::' fA COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

"EXTO'J~STIFICA;ÃCl -, ASSInaturas

Dê-se ao parágra fo úru co do art. 21 do Ato das Dis
pn s r ções cons t t tu rc í one í s cerai s e Er ans í t.ér i as do Projeto de

ccns t r tuação (A) da Comi s s ão de Sust emat i zaç ão a sequa.nt e reda

ção:

"Art. 21 - .

01 - AluíZ10 Bezerra
02 - Odacir Soares

03 - Ruy Nede L

04 - Adylson Motta
05 - Jayme Pa Ldar r n
06 - lran sara iva

07 - Leite Chaves

os - Teotonio VIlela Fa l ho
09 - Gerson Camata

10 - Edson Lobão

11 - Antomo Gaspar
12 - Arrt on ao Par-nas

13 - João Calmon

14 - Pompeu de Souza

Parágrafo ÚnlCO - O bene r íc i o prev i s t o neste ar t i qo

aplica-se aos ser rnque i ros que hajam trabalhado na

produção de borracha I na r eq i ão amaz ôru ca , durante

a Segunda Guerra Mundial, cont r i ou mco para o esf0I,

ço de guerra I atendendo ao apelo do Governo oras i ,

Le i r o".

JUSTIi'ICAÇÃO

EMENDA 2P01759-2
l:J SENADOR CONSTITUINTE RON;~""TITO

l:J PLENARIO

F!~'~~"~

bovaa]
HnD/J"S~flCA~iic --,

Inclua-se, onde couber'

de

JUSTIFICAÇÃO

"Art. - A Ccns t r t.u i ç ão poderá ser r ev i s t a

cinco em CInco Leqa s La t ur a s pelo voto da
absoluta de seus Membros. li

msi or í a I

I
I

I A ConstltulÇão deve ter establlldade e rlgldez s~1
l f a c aent e para garantIr o amadur ec iment o das Lns t i t u i ç õe s ; deve, par I
loutro lado, sobretudo numa Carta elástlca e detalhlsta como a Que s~l

;pretende fazer, conter mecanIsmos Que perffiltam sua constante atual!1
I zação.

PermItIndo-se a r e v i s ão de VInte em VInte anos,

concedendo-se previamente poderes constituintes ao Congresso, ter-I

se-á uma Carta sempre atual, duradoura e moderna ao mesmo tempo. Ê

esse o ob j e t i vc da presente Emenda, que visa a dr s t i nqu i r a SImples
emenda da r ev i são total da cons t i tuí cão

rai s ba r xa s superaram, em mUI to, aquelas provocadas

pelo torpedeamento de naVIOS em águas bras i Lei r as e nos campos
de batalha da Itá!>a

Não obstante deva-se proteger os chamados "soldados
da borracha", ou seja, aqueles que foram recrutados para a pres

tação de s e r vrç os nos s e r i nqa r s amaz õru co s , não se pode esquecer

a SItuação dos bravos nat i vo s da r eç i ão que Já se achavam dese~

penhando trabalhos tão i mpor t ant es para a c aus a dos "paf ses ali~

dos"

Faz-se necessár i a uma pronta e Justa solução para

mrnor ar as agruras daqueles valorosos br as i Ler r ns que, atendendo

a uma convocação do Governo, pat r aot ac amente , arriscaram suas
VIdas no árduo trabalho extrativo em condições de per í cuã os i caoe

e Insalubridade, calculando-se que hajam morri do mai s de quaren

ta mIl' trabalhadores, além de um contingente ainda maao r de in
capac i tados

üb je t i vandn conf'e r i r t r a t ama-rt o equâru ne a todos

aqueles que, durante o úl t imo conflito mundial, se embrenharam

na selva arnazâna ca trabalhando na extração da borracha vi.s ando

ao aumento da produção daquele produto face às necessidades ur

gentes das Forças Aliadas, a nossa propos i ção , inquestionavelmen
te, a t r abu l ef i các i a plena ao d í spcs Lt i vo , ao mesmo tempo em qU;

procura fazer justiça àqueles brasileiros que já se achavam e se

marrt i veram na Amazônia, embora não recrutados no forma do De-
cre tc -Le i nc 5.81:5 I de 1943.

ro-r---- lrx·D/J"STFleAç;;~ -_-_------___,

_______ PLUII.,c/~OIol'$,.iiQfSIlBCD"I"lI.iD

r

prpt.ENARIO

EMENDA 2P01760-G
r SENADOR CONSTITUINTE RON~~'"TITO

Por outro lado, a ex i s t ênc La desses trabalhadores

vela afastar a convocação de novos recrutados para prcduz i r bor

racha, não se concebendo que possam eles deixar de se bene t i c i ar
da pensão a que eLude o ar t 21 suprac at edo

A formulação ora proposta deve merecer a atenção

desta Assembléia Naci.ona l const i turnt e a fim de que, de uma vez

por todas, s e j a solucionada a s i t uação de extrema penúria em que
vivem aqueles Irmãos até então des a t.en dr dos pelo Estado bras i

j.e i r o I cons i de r andc -ee que a legislação que dever i a ampará-los,
j amai s resultou ap l i cada •

Para trabalhos aqua i s não há como se õei xar de con
f er r r tratamento Igual.

Somente através de um da spos j t i vo const i tuc ronaí a.!:!
to ap Li c áve I tão vergonhosa SItuação poderá ser de f i nLt avament e

r es oIv a da , fazendo jus t i ça , arnda que tardia, àqueles patrio
tas. EMENDA ADIT IVA

r
Inclua-se onde couber.

1 "Art. - Poderá, qua l que r Pode r Púb l i co , seja na

IArea Estadual ou MunlClpal, quando-constrangido, lmpetrar Mandado
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2.2. () JJJoIJlCNI.l, 3((111, nJo deve ser posto em termos JUlidl
c o s a pe n a s , IIhlS em termos po Lf t r co s p r r nc r pn Jmcn t e , L~s,J tTílU1ÇJoI

UO ulrelto constltuLlOJldl \lr.1511e110 deve ser ronlploa sob pena de

se por em r i s co todo o po t cnc r a I de movaç õe s que a 110Vã e de I'm ,

t i va Cons t i turç Io b r a s i Ic r i a promete ao c i dadâo , Além de não se

constrUir Jitllll,1 hercsJtl JUlíUIC.I, POIS, l.umo esc.:1illccc J <1lJtOflUd

ue lia CdlO f'.ldr 10 e dos SpJnOL1 ,JS Uel!ldJS Il<Jções, em sUa 1ll•.uOlla,

lldO lJlSerclll ClII SlhlS COIJSl1tllJ ...ll\.... O lespello ao UIICilo auqulriuo,
o que ~e propõe é UllI.1 altclaç:io e5~CllCJ.tl p.lr.1 dClxnr (I IC~lSlê'ltl

vo e JlIUJCl.JJ la, renO\dOOS, .J.plos e llV1CS p.llJ aplH.•lrclll os no\o;

dj~fJOSItIVOS-LOIISlltUCI011.1ISc .I~ leJs Ilelcs Illsplr.1~1:1~ ~Cln i~

pcJllllcnto .. Jus tll1CItos IJlUJVJUu.JJ~ I JcgítJlllos. Gr ..WtJt' Ih1llc dos

UCIlOIllIIl.1UOS Ulleltos at.lqullldo~ ~.Jo 1Iltclcc;se<; ud(llllflUOS pela

Ú~fIculJ.luc uc tC'Clllc.lllIcnle.-.sc t11<:;tJI~lr um.l COIS.I ~l:t olltr<l.

o princípiO da irrelroaLlvldade das leis e o princípIo ao

respeIto ao dIreito adquirido, à COIsa Julgada e ao ato jurídlco
perfeIto contInuarão presentes-elll nosso direito mas não como nOl~a

constitucional. O legislador não Ficará lnibldo de proteger o lllt!'.

não l a bc r t a r o JcgJSIJl.lVO C o JUUI ... l.JIJO du s pe r a s UO JlIJIlt:íJJ~

mal vo l ocado l1.1 COIlStItUIÇjO. IIJ.O po de i I s e r cxe r c i d.r pJcnalllent~.1

I Ba s t a CILll o e veutp l o do 1II.1JIú.llo do ut ua I l'r o s i dcn t e d.r ItcpúhlJl..I,

'I e Lc i t o 11.1 v r g ênc i a Ud lcgI~IJ~.Jo .uit e r i o r ii COllstItUIÇ:iO, p.i rn r ,
ca r COIU o ex curp Lo IIl:US uo tô r ro de dr r-c r to ndqur r r do .J UCSd[l<I1

I po dc r UJ Con s t i t uLn t.e ,

2.1. Nas o a r gumen to de que se t r.i t a de um dispOSItIVO t rad r

c i ona I rns e r i do na s Ccn s t i tu i çfie s b t a s i.Lc r ru s fica bem en í i aquec rn
qu.nulo se vo r i rícoJ que somente .1 t.ons t r tu r ç Jo Amorrcunu (oudc

Poder .Jud rc r Lr i o tem p ro t r c.uncn t c o po dc r de Lr ao r Lc i s j c

N0..\lCO, .1Jélll d.rs )>J.I'iolJCIJ., s , ll1!'>tlluír.11lI o IH1IH.fpl{) da r c epc r r

..10 d t r CJ lo JUQU11lJo cnt 511.1:-. • c '1111li.

S~lv.l Pe rc r r a , out SU.lS Lus t r t u t ç ôe s, 00 ui re i t c CIVIl Hr as i f e t r-o, edl
çao Forense de 1961, pala CItar argumento ~e dutOTlddde. uC5t:ILa is

fls. 114, 11
9

29, que apen.i s no Br:l511. nos "Ls t ados Un i dos . fCons t i

tUlç50, seç~o 5. art. 1 9 e se~Jo À, art. 1 9 ) e no M;X1CO ( t.Ollstllul

dO de 1947/48, alto 14)", o d í r e i t o <1UtlU1IJUO é "cnnon " LonstLtu-
ci cna l • Isto dcpo i s de r e s sn l t a r :

"OUlIOS s i s t omn s de d r r e r t o , e s âo .1 m.rro r r.r , t om.un pt1"'1 ....io lh

VCISJ. com .1 .Júoç.j"o UO IH Jt1CfPIO ÚJ n:io lc-tlO.ltlV1d.ll.k c omo r~l
g~.l que ,l f c r o Jtilll.íl I.' c ou s zgnn com o S('Il{IUO de tucdr cl.i de p~1

lJllL.1 I e g r s í a t r vu , A Le i não de vc r c t r o ap r r , c, JlJ ~!l.1 cJpl!c.d

ç âo o ).Ui~ .. gll.lIÚ~leÍ de lhe da r Illte1~leta~50 lct~oopcl.1I1le. t'I"5~1
c omo IH~Ill.':lJno n<1O se JJIJgc Com cu i a t c r ob r i ua t ô r ro • .I0 lC'~!!J

1 ..r do r I lC.1 este COIII ..I ld)Cld.luC de v o t ar JL'lS r c t r u.r t r va s qum]

ÚO cm endc i COJl\f'JlJC'Htcs ao llltcrcssc pühllCO. L ti dout r i n.r c~~

VIgor 1IJ 11.JIIl;,.tl. 11d. l t â I r a , s e j a no CÓUJgo de 1865 (<lrt. 2 9 t ,

s~Ja no de ]9-12 (u rt , 11), no CÓdIgO C1V,11 espanhol (dito ,-. J e

no a r-gcn t r uo (a r t , 3 9 ) •••••••• As c i t a çfie s pode r i au, con t i nu.r i ex

t en s i vcmen t c" (o b , e loco c i t s , - g r i Fos nossos). 

2.1.1. N.jo é lld Ccns t r tu r ç Jo mas na lei CIV1!, que o pfJllcrpIoLb
v e flgllr.ll,. NJO deve esse pr.l.llcJpJO t:DJlstJtUJT UlIW lll//It,u.ãu ao

pouer lcglSl.lllVO I tlUJlll!o clrcUllstJI1\:I.lS eXlg11enl .1 lCVJSJO d.ls

~Jlu.lções JurIJlcas aLau"u.JS COlllr.JrlUS DO 111tercs~C' pGbliCO.

/\. rn s o r-çIo do dlSll0SJtJVO como 1101111,1 l'O!lStJtUCJOllíll é um C'WltClO

de 111l.l.1vlJu,JJJ::.mo Jurítll cto IIU/II., COIl~tfluJç;jo que p rc t cnuc LOIlS~

. __-?~J1::.t'\·tllêIH.J.J 00 jntclc~~ SOCl.J1Y'\

1939: 2.1.2. I..emhravum Eduu r do SPUlOl..l e Edu.t rdo SPUlOJ.l J'llho eu

"Lm qu.r s e t odo s os lh1r~CS do munJo como .1 SCl:U11 velemos.

CA!ste d jJrolblçJo t.la retrodl1VlddUC dJ lei, como llonUd de

dpl1C.lÇ~0 e~tabclcclÚd 11U legls1dç~O or~111J1I~I, Illlposta i
con s r de r-uçjio do mt ê rp ro i e , SCIII t r-adu z r r uma rc s t r rç ão j,

a t r v r da dc UO lCglS1JUU1. Lu Lr-c nõs , porém, COUlO em c í guns

cu t r-os [51.IUOS, <I 11rctrO.JlJVIU.ltlc Ú<lS 1cJ5 fOI erJgIÚJ CII

legl.J ou l)IIIILfl)JO UJ I)J~J)rJd l~l bJslca, Jellmit<lllJo n es
fci.1 de J.ç~o 1.10 Lcg r s l ado r- o rd inj r ro ;« CrIfo5 no s s o s l r a

t a do do UIICltu Cr v i I Bld511clro, valo 11 , eJ/"H} 11'" 37, r,1

Dê-se ao § 4º da artlgo 62 do Projeto de consttturção a seçuinte red~

liA Le i não prejudicará o ato j ur Id.ren per re i t o Ou a co i sa
Julgada. li

çãor

EMENDA 2P01761_-4 ---,
f:J SENADOR CONSTITUINTE RON;~';ITO

Entendemos que esta e uma das raras oportunIdades

lque o legIslador tem para se coibIr as Dressões que normalmente se
maru festam pelos que detém poder na área pública I s i ço i ficando que

o I~stltuto do Mandado de Segurança eVItarIa essas pressões que se
or~glnem de quaIsquer área do Poder PúblIco

Dessa forma, entendemos que haverá condições para
se evitar o abuso no exercícIo do próprIa poder, seja da área fed~

ral sobre a estadual, ou de ambas sobre a muni c i p a I

JUSTIFICAÇAO

1. JJ apresentanlQS emendds no senlldo de compatlblllzar o
princípio do respeito ao dIreIto adqulrl.do, à COlsa julgada e ao

ato jurídl.co perfeito com as naflllas lnovadoras da futura canst~

tu.i ç ão , O reexame da mat ér ra tem aumentado a nossa c onv r c ção de que

essa gararltia constl.tuclonal Le"1 sldo mais nOCIva do que Gtll. N§o
é o prIncipIo que é Inau, está é lllal colocado como dISpOSIÇ~o cons

I1 tltuclonal. O mal esté em InserIr como prlnciplo conslltuclonal ~
que convém f i c ar na lei ordinária como acontece na mai or i a dos paI

. ses.

1 1.1. O mesmo texto constanLe do projeto está lnserldo na

I
LeI de Inlroduç50 ao CGdlgO CIVIl, art. 6° 1I a leI crll vIgur ter;
efeito Imedl.ata e geral, respeIlados o alo JurídICO perfeIto, o di
relto adquIrIdo e a COIsa Julyada«. O principIO unIversal, adotado

em todos os paises democrállCOS, fica assegurado no lugar prúvrlo

e não InIbIrá o legIslador, no caso de Interesse públICO confllta~

te com direItos adqUIrIdos leSIVOS ao pdlrllllônlO públICO, Ou que

passarem a ser considerados lesivos. Esse Impedimento consLltucl~

nal tem acobertado, conlo é públiCO e notóriO, escândalos contra
patrimônIO públICO e contra Interesses maIores da Nação O caso

do~ denominados ·'n1araJás" é um exelllplo de hOJe, mas Lelllo~ os casos
dos car t ó r i os de Lodos os LemlJlJs, dos pr i v í l éq i os de certas categ~

rias, bastando a leilura aLenla dos aJ\Jgos do proJeto para se v~

r i Li c a r quanto,; "lllrcltos .ltlqUJ1JUOS" c~t;jo lcc;s~ivolU05 cOlltrol ~ Ull

entenJlIllcnto gelaI de que taIS t111CI to~ <.levem dl..Ib.ll. SC'J 1<1 Ul'JlJ

5iaJo relcmbuJT que u lJ.helt.I~:io tios C'!::>LldVOS fOI rcullti.)(.1.t em no

50 país a pretcÀto ue Ulrelto aJqlllllLlo ooe; scnhorcs de e<;L1,l\o?

2. UIII GnJco arglllllullto se Ilude opor a sllllless~o JCS~.I gdlJJ

tIa, que deve perSistIr, rnJs 11~0 COlno gdralltl.l COI1St1tUC10II.II 1111

bidor.l ue leiS úe lntelcsse públlLO. O únJCO <trgumento Ic<;pelt,Í'e

é o de que o pTillCJIJlO constJlUl"lD)wl semp1e fOI <lsscgurJdo na~

ConstItuições brolsIlelras. com e.:-..ccçdo tílllllla Ud Const1tult,JO u1... - ~ (
\1937. A esse argumento se POUCOIl<l rC'<.,ponc.lC'1 que Jd e tC'mpo. e e'-t1
jmos telluo a ÚltllllJ. oportulluIJc.le. ue c>..tlngull um L11SPO:lti\.O LLrJl1
I tItUCIOIlJl que se tem 1110StTtlJO JlI:'I verso Jl.lra r..om .1 N.J(...lO hl.I~ll[.:!J

nl. l'oue-sC' [ILlesccntdr lll.!l~. 1\ SohCUllllJ U<I atuJl constItUinte

nnst.1Ud uC um u~oruo politlCO, senl lUjlturJ d.1 orueln JllriuJC:I, ~J

Ide Segurança, eXlgl~do-se do JUlZ ou AutorIdade Que VIEr a relatar
~sobre o feIto, parecer com prazo sumaríssImo"
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o prIncípIO da irretroalivldade das leis e o princípIO do

respeIto ao dlrelto_ adquirlúo, à COIsa Julgada e ao ato jurjtJ1co

".em t.[lI.Jse toúos OS l),lí~C's tio mundo como ,I sel'ulJ vClcmos.

eA~ste d prolul~Jo tia rctro.ll~viddl.1c dJ lei. COIIID 110rmd dJ
apllCJç~O estabeleCida '13 leglslaç50 ordln~113, imposta ~
cOll~hleJaç:io do jnlérprete, scm tr.it.luzlr umJ rcstriçâo i
at.lVIUJJe uo lcgJ.sl.JUUl. Lnlrc nós, pOléiJI, como elll algun;

outro~ Cstauos. ~I ~rrctro~tlvlÚJÚC ÚdS Iels fOI erlglu.J c"I
lcgr.J ou j1llnLfplo ú.J pJ6prld lCl bJSIC.I, UCllllllt,lltÚO a C~

fcru tlc Jç::io Jo ll'glslatluJ orJln.:íl1o." tillfos 1I0S~OS il~

l..3.UO tlL~ 1l.llCltll Cn tl 1\1.IS;Jlclro. vol.l1. (',j/1~) n 9 37, r~

glll.1 H;j

2.2. L} pluhlcl1I.l, nljlll, m10 tlt'\e ser posto em termos jlUÍlh

cos apeu..Is. 11I.IS cm tenUQ!:> pulítJt.OS lHlIlCJpall,Icnte. L~S.l t'-,\\llçJ.o

do Jirclto COllstltucioll.d hr':Ic;J1eJJo tlC'\·c sei lOl1ljllJJ sou pen.l úe

se por 'em rISCO toúo o potC'JlCl<ll ue 11lO\dçÕeS que .J 110\'0 e UeflJl2i.

tlva COllslltUlÇ~O bldSllCll.J pronlC'tc ao LluauJo. Al~lll úe llâo se

COIIstrlllr IlllIIJ.1 IlereSld jUrfUIL.l, pOIS, L0l1I0'e5~lalccc d autorldJ

tle de CdlO N.lr1o c dos Splllola .IS UCmtl1S nnções I em sua maiorIa

nj,o~ InserC'1II CIII 5ll.IS COIlslltlIlÇl; ...... o lespclto no tllrclto auqulrlúo

o que se propõe é Ulll.J altcl:t{,:io cso:;cnt.lal ]),1 Til dCIXJT o lcgislat

vo c JuJicL1J 10, reIlO\'dúOSI ..lJllOS c 11.VleS p'lI..! apIlcílrclJl os no\o,

J1SpOSltivos cOlIsfllUCJOIlalS'e .15 lClS neles 11l$IHr.ltI,l~ SCIIl 11

PCUlIllC'llto uos dl1c~loS 1I1ÚlVldu.IIS Ilc!:ítJillOC;. t;r,i1uit, p.lllc lIo

uenOllllnJuOS ullellos HÚ(lU111do<., ~Jo IlltCfC'<;Sf.'S ddqtllrtúOS pcl'

I
tltUClOI1JI 'rue s o t em mos t r a do 11C'1\(,'150 p.r r.i LDII1 .1 I,.ILJ.O hl,l"'l.i':.~

Ta. Po de e s e a c r e s ccn t a r m.ii s , /I. SU!lt·Ir1I1I.1 tLI a t ua I cons t r t u ru t c ~l
l1.JSCIÚJ. üe UI1I ,ILOtUO po j f t r co , SCIIl 11IJltUI.I d.1 OIÚCM ju r Id r c ,i , :::~.\

I
'I nâo Lr bc r t a r o j c g i s í a t i vo e o jud i c r Ii r ru JJ~ JH!1dS do pI'lIh,·rl"J

mal c010l.:JUO ua t.ons t r t u i ç âo , J1J.o I'UUelJ ~H'I C:\CILIÚ.I plC'H'lJilC'lltt'.1

Basta CItar o ex emp l o UO 11l.IIIt.ldtO l.lfl at ua I ~1E'SlJC'lIte tl~ Hl'Públll~'l
e í c i t o n.} v i gênc i c u...l lC'gl~1..l\jo au t cr r o r .1 t ous t r t u r .... .r o , p.r r n . ..!.
ca r com O e xcmp l o ma i s no t ô r i o UC UIICilO ndqu r rr do a tJcC;.lf1<ll o

poder dJ ConstllUlltlc.

2.1. ~las o JrgullIE'nlo de que s e t r-ut a de um UISpOSltl\'O t rad i

c i cn a L Lns c r i do ua s Cons t i t u i çôc s l>lJSllCJI'.I~ Li ca bom cn r i uquec i co

qu.nulc s c vc r r t r v ,1 que ~o\\lcl\lc .1 t\1I1 ... l1lUI\~IO 1\IIICll .... HI.1 \oll\1c o

Podo r Jud i c r.i r i o tem p r a t i v.uucu t c o pUUCI de f.IZCl IC1S) c Lia

NéxICO. nl êm d.IS Iu ns i l c i r av , rn v t t t u f r cun li p r rnc Ipi o du r e s pc r t c

~o d r r c I to .rdqur r r do cru !-oU.I'" dl~J1ll"'I",Ü;:':,. ~L'glllldu t a rc f'.1.íIJU d.1

Sd Lva PerCl.TU, em sU.JS Iu s t r t ur çôcs tio uj r e r to CIV11 Hr-as r l e r r o eJ.!!

ção Forense de 19ú1, pala c l t a i .lrgultICllto de aut o r-r d..í de , úcstdL~ às!

fls ",114, n~ 29, que apena s no Brn'HI, nos "Es t a do s Unidos rCons:.!.l

tu i çuo , s e ça o 5, a r t , 1 9 e s e ç Jo À. a r t , 1 9 ) e no f'.léxH:o ( t.ous t i t.u rl

do de 1947/48, alto 14)", o d i r-c r t o .nlqu rr i do é "c anon " (,OIlSlltU:/
i onu í • Isto <.!l'POIS de r c s sal t a r : I

"Outros Slo:;tCI1l3S de d r r e r t o , e s ãc .1 III,IIOJ IH, tOIll.11II 1l(l<"I\;i1) IJ.~.

vo r s u . com ti .JJOÇ.lO do p r r nc Ip r o J.l n.i o r o t r n-i t r v r d.r dc LUJlItl r.=:.
gr.t que .1 Lc r OJdUI.íJl<.1 LOII~JglI,1 LOIll o SCIIlJJo de mcd rd.r til' .d.

lfll!... ..l Leg r s l u t rv a , A í e r nJo deve i c t IlJJglI t c. 1l.J <.,11.1 .lJllIC.I

ção O JUIZ gu.lruald de lhe da r illteJplC't.IÇ:io r c t roo po r au t e , "1.13~

como prlllcfplO nâo S~ tllllgc COl11 L.llJtCl 01'rl~atGl1o• .10 Ic~.!

lJÚ01". 1"11.:.1 este c um a llbC'II.I.I~Ic de \ut.n Lc i s. rel1U.ItJ\<1~ (tU!!

do cn t cndo i COII\C'llJ('Jllcs .10 IlItC'I('~~e púhllCO. r: .I dou t r i n.r

v r go r Jld I'r-auçn , n a lt&lld. ~(;'I.l IIU CóúlgO de lSh5 (.Jrt. ~9

seja no do ]9·12 (a r r • 11), no Cõdil!.o C1\1.1 e s u.mho I t.ttt. '-;OI

no a r gen t mo (a r t , 39 ) ••_•••••• As c t t aç ôe s poúe r i .un con r mu.r r e~:

t cn s i vamen t o" (ou. e loco c i t s , - gI ifos nossos). I
2.1.1. Não é lId Cons t r tu r çâo 1ll<IS n.i Le i Cl\I1., que o PI1llCíplOilii

ve [lgllrJ~. NJo de ve e s s c p r Iuc Ip ro cous r r t uj r uma IIIlIltolÇ:iO :.!;-j

pode r lCl~151.Ill\O, quando c r rcuus tâm, 1.15 C.\q':IIf.'1Il .1 IC\jS:iO tl J 5 l
s r t uaç êe s JuríJIC:IS a cn b.rda e <:'0Ilt1.71"1.IS ao r n t c r c s ... c pilb í r co ,

1\ rn s e r-çâo do UISpOSltlVO CO/110 norma eOJlSlltUClOJW! é um c xngc ro

tio IIIJlvlJu.Jllsnlo JUITJILO 11UIII.I COII<.,tlltIJçJ.o (IUe }lrctC'Iltlc LOII~~
g r.i r <:1 prcv.r í ênc i a ÚO rnt c r c s s c ;rcK:IJl.

1939: 2.1.2. Lewb r avam Edua i du Sp i uo Iu c Edu.r rdo Sp t no l a 111ho er

PL[",.. 1I10/COllIUÃO/SUDCO"ISSÃO-----------,

gldos pela COlsa Julgada.

resse púb Li cn , Esle é que s e r é o or aent ado r da t e i nova e da scrlle:!

ça que, como está tanlbém InserIdo de há nluilo na LeI de InlIo~u~~~

ao nosso Código Civil, atenderá 1180B fIns SOCIaIS a que ela se c1
flg8 e às eXIgêncIas do bem eonlum" (arl sol,

O legIslador brasIleIro deve ficar livre para legIslar nJ

interesse p~bllCO contra direitos adquiridos nOCIVOS ~ Naç~o bras!

leIra e os juizes livres para apllLarem a leI que atenda às eXIY;2
elas do bem comum e aos fIns SOCIaiS a que se destIna aInda q~~

contrarie dIreItos ou interesses adquIridos ou Interesses Já pro:~-I

tuição.

Suprima-se o § 4º do ar t aqo 6º do ProJeto de Constl

3. Se"l a retirada do dlS~U~ltlVO do Projeto ou senl a r~!

salva de que não e x i s t e d i r e a t o adquirIdo contra o c i spus t o na c.C'-~

t í t.ui ção ou nas leis dela decorrentes, o legislador o r d lná r t o ne o

terá cond rçüe s de fazer as reformas reclamadas pela SOCIedade ur.§.

511e1ra. Há nluito Interesse ilegltlmanlente adqUIrido e muito a~o

jur Jdi co formalmente pe r r e i t o e mui t as co i sas Julgadas que lnlpeo..!.

rão a r e a Laz ação , pelo c aru nho leyal, de Inúmeras propostas ino\~

doras contidas no proJeto.

1. Já apresentamos enlendas no senlido de con1patlbIllzar o

prlncípio do respeito ao direIto adqUIrido, à COIsa julgada e ao

ato Jurídico perfeIto com as normas inovadoras da fulura Con5l~

tuição. O reexame da ma t é r i a tem aumentado a nossa conv i cç ão de qJ'.:'

essa garantIa constituc10nal tem sido maIS nOCIva do que útIl. Nãc

é o pr anc Ip í o que é mau; está é mal colocado como áu,posiçdO conl

tltuclonal. O mal está em inserIr Como princípIO conslltuclonal c

que convém fIcar na leI ordinárIa como acontece na maIorIa do~ pô";'

Il
s e s

1.1. O 1nesmo texto constanle do proJeto está InserIdo n;
iLel de InLrodução ao C6dlgO CIvIl, art 6º: " a leI Cln vIgur ter:

efeIto iluedlato e geral, respelLados o alo JurídICO perfelto , o ~_

reito adqUIrido e a COIsa Julyada". O prlncip~o unIversal, adota0:

elll todos os países-delllocráLICOS , rIca assegurado no lUYdr ~16~rl:

e não inibIrá o legIslador, no caso de Interesse públICO conf11tô:

te com dIreitos adqUIrIdos lesivos ao patrllTlÔnlO pl..úbllCO, ou que

passarem a ser conSIderados leSIVOS. Esse impedlm~nto constLtuci~

nal tem acobertado, como é pGbllCO e notório I esçãndalos contra

patrImônio póblico e contra interesses maiores da Nação. O case

dos denominados "maraJás" é um exemplo de hoje, mas lemos os casos

dos cartórIOS de lodos os lelllJjos, dos prLvIléglos de certas categQ

!_laS, bastando a lellura alenla dos a;\IYos do projelo para se \f~

T 1 lCtlr <luan os IreI tos •.ulqürl·rUOSrr.... Cstdo lcss.Jlv.Jlios conlr.l um

entenulIuento geral ue que taIS .Ulrclto~ licVCIll acaUJI. SellJ uel"a

Slauo relcnthrar que. <l 11.hC1Lt",50 Jos CSC1.\lJOS rOl ret.ud.JuJ. ell\ nü2.

so país a prete.\to ue UlrCJ.to 'H.lqulllúO ÚOO:; scnhores ue c5cravo?

2. Um ÚIUCO argl~llIento sc pode opur Ü SUptéssJ.o JC5~,1 g.lld!!

tIa. que ueve persistIr. UIJS 11fio COIIIO gdfuIltl.1 cOI~t1tucion.Jl ll1!

biJora ue leis de lllteIcssc púhIlLo. O único argulIlento IC"spelt.Í\el

é o de que o IJrlllCíplO constlluClol1.11 selllplt' fOI' cl's5eglllJÚ~ n~s

ConstItuições brasileIras, com cxccçjo tíll1Júí1 ú.J ronstltul~jo de

1937. A esse .llgullIcnto se pOd(,~II.1 1C''''JlOlll.h~1 quc Li' [. tl~IlIJln. c c-..to

IUDS tellUO a últllna 0llortuIllÚ.JÚe, úe cxtlllgulr uln·dlsposltl\D Lo:,il

PJ PLENARIO

EMENDA 2P017fg-2
t' SENADOR CONSTITUINTE RONAN -r-I-T-O------------,
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60 _GEOVAH AMARAIlTE

61 _WALMOR DE LUCA

62 _IVO VAIlDERLINDE

63 _PAULO MACARINI

64 -JOst CARLOS GRECC:O

65 _MAURíLIO FERREIRA, LIMA

66 -IRAM SARAIVA

67 -LUCIA VANIA

68 -?ADIE HAUACHE

69 -ALOISIO VASCONCELlOS

70 -PAULO RAMOS

71 -OCTÁVIO ELíSIO

72 -AIlTONIO GASPAR

73 -MARIA DE LOURDES ABADIA

74 _AIlTOIlIO 11ARIZ

75 -POMPEU DE SOUSA

76 _~LOYSIO TEIXEIRA

77 _~GASSIZ ALMEIDA

78 _NELSON JOBIM

79 _ANTONIO BRITTO

BO _MAURO CAI1POS

81 _DORETO CAMPANARI

8Z'-A!1AURY MULLER

B3 _ROBERTO JEFFERSON

B4 ..BRANDÃO MOIlTEIRO

B5 ..MOEMA sÃO THIAGO

86 -ALDO ARANTES

87 JjAROLDO LIMA

88 -EDUARDO BOIlFIM

89 _JOAQUIM SUCEIlA

90 ..DARCY DEITOS

91 -ULDURICO pmTO

92 -IBSEN PINHEIRO

93 -ARNALDO MORAES

94 -flOMIIlGOS JUVENIL

95 -CARLOS VIIlAGRE

96 -FERIlANDO VELASCO

97 ...FAUSTO FERNANDES

98 ...AMILCAR MOREIRA

99 ..MARCIO BRAGA

100 -MAURICIO FRUET

101 -ARTUR DA TAVOLA

102 _HILÁRIO BRAUIl

103 -ROBERTO ROLLEMBERG

104 -MANOEL 110RElRA

105 ..MICHEL TEMER

106 -FÁBIO FELDMAIlN

107 _LUIS ROBERTO PONTE

108 _IVO MAINARDI

109 _Jost IGNÁCIO FERREIRA

110 ..ROSE DE FREITAS

111 _JOÃO, PAULO

112 ..AtCIO IlEVES

113 _ OSvlALDO LIMA FILHO

114- MELO FREIRE

11;- JOst GERALDO

116- ALFREDO CAMPOS

117- RONAIl TITO

118- RACHID SALDAIlHA DERZI

r

nas áreas mencionadas, "ôondu'ce largamente ado'teada nos pr-ôpr-ao s

países onde estão sed~adas as matrizes das emp:t"esas mul 'tina C.l 0

nais que operam no Brasil.

'~1 '.., SJ;RGIO BRITO

02 - PEDRO CEOLIIl

03 - ASSIS CANUTO

04 - LíDICE DA MATA

0,5 - BETH AZIZE

06 - CRISTmA TAVARES

07 -' MYRIAM PORTELLA

08 - NELTOIl FRIEDRICH

09 - WAGNER LAGO

"lO - VALMIR CAMPELO

11 - JALLES FONTOURA

12 - PAULO ROBERTO CUNHA

13 -, RAQUEL CAPSBER.SBE

14 - AliA MARIA RATTES

15 - LOCIA BRAGA

16 - CÁSSIO CUilHA LIMA

17 - HERMES ZANETTI

lB - AUGUSTO CARVALHO

19 - JOst CARLOS SABÕIA

20 - SARNEY FILHO

21 - D9MINGOS LEOIlELLI

22 - JOqt GUEDES

23 - EDMILSON VALEl'lTIM

24 - JOst VIANA

25 - coss DA CONCEICÃO

26 - WALDYR PUGLIESI

27 - HtLIO DUQUE

28 - JAMIL HADDAD

29 - HAROLDO SABÕIA

30 - AIlTERO DE BARROS

31 - FER.NANDO GOMES

32 - RAUL FERRAZ

33 - MAURíCIO CORREA

34 - .rosa MAURíCIO

35 - NELSOIl CARIlEIRO

36 - JOl\O NATAL

37 - MAGUITO VILELA

38 - IlAPHTALI ALVES DE SOUZA

39 ':Jost; FREIRE

~O -JORGE HAGE

41 _TADEU FRAIlCA

42 _JOÃO CARLOS BACELAR

43 -FRANCA TÊIXEIRA

44 -LYSÃNEAS MACIEL

45 - FLORESTA~ FERNANDES

46 - PAULO PAIM

47 -GUMERCIIlDO MILHOMEM IlETO

48 -PAULO DELGADO

49 -VIRGíLIO GUIMARÃES

50 _JOst LINS

51 _ VIVALDOo BARBOSA

52 _AIRTON SANDOVAL

53 _JOst RICHA

54 _1l0EL DE ÇARVALHO

55 ~LUIZ SALpMAO "

56 _CARLOS,ALBERTO Cmõ

57 _EDtSIO FRIAS

58 _ADHEMAR pE BARROS FILHO

59 _GONZAGA PATRIOTA

PLEIlÁRIO

Dê-se ao § 32 do art a 69 do Projeto de Constitui
ção a seguinte redação:

§ 32. :E: assegurado o. privilégio 'temponàr-ao

"de dnvencâo , e a proteção às criações Lndua-t r-L 

ais e ã propriedad~ de marcas, nomes e sanaí,s di.ê,

tintl.vos, ressalvadás as exceções que a lei esta

belecerno arrter'es s e social, tecnolõg~co e econô 
mico do País. 11

"Ar-t , 69

Justificacão

o Bras~l se sente respaldado também pela Conven

ção de Paru.s para a Propriedade Intelectual, segundo a qual
proteger patentes é uma oecxeâc nacional.

DEPUTADO SERGIO BRITO

~ importante que o novo texto ccns t atucional as

segure a norma existente de dar incentivos à produção nacional

Procurando d~ficulta!" o des envoLvamerrt'o de nossas

andiis-tr-ãas faI,'ffioquím~cas e a.Lamerrt Êca.aa e manter seus priv~lé

gios de donunacéo , os gr,:!pos muLtinacionais, que operam no Pa

l.S, têm propugnado a deru-ogacâc da legislação em foco . ..,

No Capítulo 11 - Das invenções não pru.v í.Legaéive í s-.

do Código de Propriedade Industr~Cl.l, art. 99, i teU' s:. determina
que não são pr~vilegiáveJ.s as substâncias, matér~as, misturas

ou produtos a Lamen-tfc i.cs , qu Imãcovfermacêu'tdoos e medicamentos,

de qualquer espécie, bem COIRO os nespect Jvo s processos. de ob
tenção ou moda.f'Lcaçjio ,

perfelto continuarão presentes eln nosso direito mas n~o como norma

constitucional. O legislador não ricará inIbIdo de proteger o lote
resse púb Li co . Este é que será o or i ent ador da lei nova e da senten

ça que, como está também inserido de há muita na Lei de Inlrouur,ã~

ao nosso Código C1Vl!, atenderá "aos rInS SOCIaIS a que ela se dIl
[1g& e às E'>ugênClas do bell' comum" (art. 'i Q ) . ,

O legIslador brasileiro deve fIcar livre para legIslar no
interesse püblICO contra dlreltos adqulrldos nOCIVOS a Nação brasi l
l~ira e os Juízes llvres para aplicarem a 1e1 que atenda às eXlg~;!

elas do bem comum e aos fins SOCIaIS a Que se destina aInda QU;;

contrarIe dIreitos ou interesses adqulIldos ou interesses Já prole~

gldos pela COIsa Julgada. -I
!

3 Sem a retirada do o i spus i t i vj, do ProjeLo ou sem a' I6s

salva de que não existe o i r e i to aduu i r r dn contra o disposto na con;
tltUlÇão ou nas leis dela decorr~ntes, o legislador ordinário Il~~

terá condiçües ue fazer as reformas reclamadas pela sociedade ur,e

sileira. Há mUIlo Interesse Ilegltlnl8n1ente adqUJrldo e mUlto ato

jurídico fornlall~ente perfeIto e Illultas coisas jUlgadas que "lnlpedl

r ão a realização, pelo caminho legal, de inúmeras propostas inov;
doras contidas no projeto.

r;r TUTO/JUSTIFICAÇAO -'-- -.,

r;r ...,.- I'LENARIO/cONlSslo/susCOllllSSÃD ,

r
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.......................................................................

270_JOÃO CASTELO

271_RICARna FIUZA

272-IRAPUAN'COSTA JUNIOR

273-DASO COIMBRA

474-WALDECK ORNtLAS

275-SAMIR ACHôA

276-GUILHERME PALMEIRA

277-JOÃO CALMON

278-ALMIR GABRIEL

279.JlIVALDO SURUAGY

28~-NELSON SEIXAS

_ '.< S

2P017~.~.
DEP. DALTON CANABRAVA

=- 'LlJlAIlIO/COIllISl.O/lllICI"'llllio -,

Não existe .. portanto. qualquer vinculação a orgão ou 'fundo

- porém .. determina"se r uma destinação específica per-e arrecadação de

parte daqueles impostos d.a União para o Sistema Rodoviário Federal. A

lei complementar definirá os me eund eme s que deverão existir para que

ss processem os repasses e a aplicação desses recursos ao Ministério

dos Transportes - com a ciesti~ação já definida pela Constitu1Çã~: -

J 79 - À axceção dos impostos de que tratam o inciso ViII
deste artigo .. o ãn cã ec 11 do "cepu t " do artigo 184 e o 1nc150 111 do

"caput" do artigo 165. nenhum cuer-c tributo incidirá sobre operações

relativas a lUbrificantes e combustíveis liquidas e gasosos.

J 8 9 - O produto da es-eeced ec êc do imposto de que trata o

inciso VLII deste artigo sari aplicado no sistema rodovi~rio de tren

porta de responsabilidade da União.

...... ~ ~ .

A inclus~o do inciso VIII e dos par~grafos 7v e 89 no ar
tigo 182 é indispensável para destinar e aplicação de parte do prod.!t

to da arrecadação dou impostos 'federai5~ a que se refere este artigo

no Sistema Rodoviário Federal.

A parcela dos impostos citada é a que corresponde ã~arrecal
decao dos impostos que incidem sobre produtos diretamente vinculodClS

ao transporte. 1sto é. petróleo B seus derivados .. álcool, combust1vel

etílico e met:!lico. ved cu f c e automotoras .. peças e eceeeôr-a oe para es

ses v sd cuac s ,

As emendas apresentadas têm o objetivo de assegurar os re

cursos financeiros 'federais , firmes e suficientes, para a manutenção,

a c;nservação e operação do sistema rodovi~rio federal.

Não se- cogita da criação de fundos que c an t r-e Ld z em recur 

SOB federais. estaduais e municipais. Busca-se apenas garantir. de" 

tro dos próprios recursos financeiros tia União. a d:f.sponib1lidade de

uma parcela que se dest~nará para manter e conservar um dos mais va 
r ã osc e patrimõnios desta Nação, que é o seu Sistema Rodovi~rio~ Fede

ral.

259-ACIVAL GOMES

260-Cll1'.GI'.S NETO

261-JOSt TEIXEIRA

262-ARNALDO MARTINS

263-JOÃO AGRIPINO

264-VICTOR FONTANA

265_VICTOR TROVÃO

266~WILSON CAMPOS

267_FIRNO DE CASTRO

268_GIDEL DANTAS

269_0SWALDO TREVISAN

VIII -- produção e importação de lubri'ficantes e combust!

veis líquidos e gasosos.

J 19 - e 'facultado ao Poder Executivo. observadas as con

dições e limites estabelecidos em lei .. alterar 8S aliquotas dos im

postos enumera~os nos incisos I. 11. IV .. V e VIII deste art1gÓ.

Altera-se a redação"do artigo 162 .. conforme abaixo:

Art1.go 182 - Compete à União instituir impostos sobre:

JUS I I F I C A ç ~ O

EMENDA
t:
t:

r

r.r------------- nllto/~u:ITI'IC..q;;(I-_- -_-__-_~

189- ANNIBAL BARCELLOS

190-1lANUEL VIANA

191- CHAGAS DUARTE

192- COSTA FERREIRA

193- SALATIEL CARVALHO

194- JOÃO MACHADO ROLLEMBERG

1 95- MESSIAS G6IS

1 96- LAEL VARELLA

197- DEL BOSCO AMARAL

198- AROLDE DE OLIVEIRA

199- MOZARILDO CAVALCANTI

200- .ross GEN01NO

201- FURTADO LEITE

202- ARTENIR WERNER

203- JOst LUIS DE SÁ

204- DtLIO BRAZ

205- ADOLFO OLIVEIRA

206- JOLIO CAMPOS

207- VINGT ROSADO

208-UBlRATAN SPINELLI

209-GUSTAVO DE FARIA

210-UBIRATAN AGUIAR

211-GENEBALDO CORREIA

212- MARIA DE LOURDES A8ADIA

213- GANDI JAMIL

214- JOÃO ALVES

215- FÁBIO RAUNHEITTI

216- MARCO MACIEL

217-JOSt CARLOS VASC~NCELOS

218-PAULO ZARZUR

219-CHICO HUMBERTO

220-MAURO MIRANDA

221-JOSt ELIAS

222- SIGMARINGA SEIXAS

223-ABIGAIL FEITOSA

224-GERSON PERES

225-JOSt FERNANDES

226- ERALDO TINOCO
227-,RICARDD IZAR

228- GIL CtSAR

229- ADYLSON MOTTA

230- JAIRO AZI

231- IRMA PASSONI

2~2- MAURO SAMPAIO

233- MOIStS PIMENTEL

234- JOsf: MOURA

235-AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

236- OSMAR LEITÃO

237- OSMUNDO REBOUÇAS

238- FRANCISCO PINTO

239- MENDES BOTELHO

240- SANTINHO FURTADO

241-JOLIO COSTAMILAN

242-GEOVANI BORGES

243~MAUR1cIO NASSER

244-JOÃO DE DEUS ANTUNES

245-FERNANDO,SANTANA

246- tZIO FERREIRA

247-RENATO JOHNSSON

248-0SMIR LUlA,

249-DALTON CJ\Nf'BRAVA

250- ERVI.j BONKOSKI

251-FLÁVIO PALMIER DA VEIGA

252-JOSt MARANHÃO

253- PAULO ROBERTO

254-VIRGILDÁSIO DE SENNA

255- CtSAR CALS NETO

256-ALEXANDRE PUZYNA

257- SERGIO 11ERNECK

258-ROBSON MARINHO

119- SILVIO ABREU

120- ÁLVARO ANTONIO

121- ROSA PRATA

122- MATHEUS IENSEN

123- MARCOS LIMA

124- IVO CERS6sIMO

125- DIRCEU CARNEIRO

126- LEOPOLDO BESSONE

127- GENtSIO BERNARDINO

128- NABOR JONIOR

129- JOFRAN FREJAT

130- LUIS EDUARDO

131- EDME TAVARES

132- JOÃO DA MATA

133- FRANCISCO ROLLEMBERG

134- ANTONIO CARLOS FRANCO

135- ALOYSIO CHAVES

136- NILSON GIBSON

137- SANDRA CAVALCANTI

138- CARLOS CHIARELLI

139- MENDES RIBEIRO

140- CLEONÂNCIO FONSECA

141- LOURIVAL BATISTA

142- DION1sIO DAL-PRÁ

143- CHRIST6vAM CHIARADIA

144- CARLOS DE CARLI

145- CARLOS MOSCONI

146- ANTONIO FERREIRA

147- FERES NADER

148-ANTONIO UENO

149- AIRTON CORDEIRO

150- JONAS PIlJHEIRO

151- ROBERTO BALESTRA

152- GILSON MACHADO

153- OSVALDO COELHO

154- JOst MENDONÇA BEZERRA

155- EDISON LOBÃO

156- JOÃO REZEK

1.57- JOst EGREJA

15B- JOst ELIAS MURAD

159- .rosz LUIZ DE SÁ

160- OSWALDO ~LMEIDA

161- JOst DUTRA

162- NYDER BARBOSA

163- ODACIR SOARES

164- PAULO MARQUES
165- IBERt: FERREIRA

166- JORGE LEITE

167-; BONIFÁCIO DE ANDRADA

168- RUBERVAL PILOTTO

169- JOst LUIZ MAIA

170- NILSO SGUAREZI

171- MARCONDES GADELHA

172- ANTONIO PEROSA

173- VICENTE BOGO

174- VICTOR FACCIONI

175- INOCt:NCIO OLIVEIRA

176- RAQUEL CÂNDIDO

177- DIRCE TUTU QUADROS

178- SIMÃO SESSIM

179- CARDOSO ALVES

180- PAES LANDIM

181- S6LON BORGES DOS REIS

182- MAURO BENEVIDES

183-DENISAR ARNEIRO

184- FARABULINI JUNIOR

185- VASCO ALVES

186- RUBEM MEDINA

187- llILSON MARTINS

lB8-ARNOLD FIORAVANTE
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210- Sigmar~nga Seixas

211- João Natal

212- l-1aria de Lourdes Abadia

213- Albér~co Filho

214- Ibere Ferreira

215- 'José ElI.as 1oJ:urad

216- Fernando Lyra

,217- MaurO Campos

218- Aluizio Bezerra

219- Rubem Branquinho

220- Arnaldo Moraes

221- Acival Gomes

222- Euclides Scalco

223- Osvaldo Coelho

224- Mello nea,s

225- Paes Landim

226- Aldo Arantes

227- Ronaldo Aragão

228- Sérg~o Brito

229- Etevaldo Nogueira

230- Denisar Arneiro

231- Racha.d Saldanha Derzi

232- José Paulo Bisol

233- Manoel More_iFa
234- Miro Teixeira
235- Jarbas Passar.1.nho

236- sérg~o Spada

237- Airton Cordeiro

238- Samir Achôa

239- Flãvio Rocha

240'=' Eliezer Moreira

241- Artur da Távola

242- Renato Johnsson

243- Ubiratan Aguiar (em apo:tamentoJ

244- Anna Haria neeees

245- João de Deus

246- Stélio na.as

247- Humberto Lucena

248- Arnaldo Faria sá

749- Joaqu~m Haa.ckeL

250- Carlos Sant'Anna

251- Ruy Nedel

252- Gil César

253- José Tavares

254- Clãudio Ávila

255- Carrel Benevides

256- José Tinoco

257-Rul:>em Med~na

258- Lourival Batista

259- Moyses Pimentel

260- Koyu Iha

261- Heráclito Fortes

262- Lael Varela

263- Marco Maciel

264- Guilherme palmeira

265- José Moura

266- virgilio Galassi

267- Homero santos

26 B- Lúcio Alcântara

269- Carlos V1.nagre

270- Jayme Santana

271- Darcy Deitos

272- MesSJ.as Góis

~73- JoaquJ.nl Sucena (em apcdamentic]

274- Gerson Marcondes

275- Afif Domingos

276- Álvaro Antônio

277- Paulo pamentieL

278- LeI.te Chaves

279- Carlos VJ..rgílio

280- ,Lavosier Maia

140- Maria Lúc~a

141- W~lson Campos
142- Arnaldo Mart~ns

143- José Te~xeJ.ra

144- José Lourenço

145- Alysson paulinelli

146- Narciso Mendes

147; Antero de Barros

148- RJ..ta Camata

149- Arnaldo Prieto

150- Gidel Dantas

151- !-11lton Barbosa

152- Mauricio Nasser

153-.,Pedro Canedo

154- Fábio Raunhea.titid,

155- Gustavo de Faria

156- Lézio Sathler

157- Osmir Lima (em apo1aIrento)

158- Eraldo Trindade

159- Siqueira Campos

160- Manoel. Ribeiro

161- Flávio Palm~er

162- Paes de Andrade

163- Afonso Camargo

164- José Viana

165- Ronan Tito

166- Gerson Camata

167- Mauricio Corrêa

168- Meira Filho

169- Almir Gabriel

170- Marcondes Cade1ha

171- Amaral Netto

172- José Costa

173- Augusto Carvalho

174- Paulo Za~zur

175- Nilson G~bson

176- Ruben Fi9ue~ró

177- Gonzaga Patriota

178- Irajá Rodrigues

1.79- l?aulo Macarine

180- Fernando Velasco

181- Matheus Iensen

182- Alexandre ptrayna

183- AntônJ.o de Jesus Antunes

184- Levy Dias

185- Manoel Castro

186- Mário de Oliveira

187- Genésio Bernardino

188- Chagas Duarte

189- João Carlos Bacelar

190- José Guedes

191- Z~za Valadares

192- Mauro Ben!evides

193- Sólon Borges dos Reis

194- Adauto Pereira L~ma

195- Valmir Campelo

196- Mendes Ribeiro (eu apoaamerrtc}

197- Domingos Juvenil

,198- Sadie Hàuàche

199- Nyder Barbosa

200- Raquel Capiber.J.bE:
201- Luiz Le '!l'
202- Orlando Bezerra
203- Vicente' Bago

204- Sérgio Werneck

205- Mansueto dê Lavor (em epoíenentol

206- célio de Castro

207- Octávio Ellsio

208- Pimenta da" Ve~ga

209- Silvio Abreu

69- José Mar~a Eyamaal

70- Victor Fontana

71- :E:z.io Ferreira

72- Nelson Jobim
73- José Carlos Grecco (apoialrento)

74- Lysaneas Mac~el

75- Brandão l>1onteiro

76- Floriceno paixão

77_ João de Mata

78- Renato Bernard~

79- I~auricio Fruet

80J.. Carlos Alberto Caó

81- Feres Nader

82- Francisco Diógenes

83- Hermes Zanetti

84- Mário Maia

85- Hilário Bra:un

86": Victor Faccioni

87- Haroldo Lima

88- Chico Humberto

89- Jayme Paliarim

,90- Roberto Torres

91- Alberico Cordeiro

92- Alexandre costa
93_ Luiz vaane

94- Francisco Pinto

95- Márcia Kub~tschek

96- Chagas Neto

97- Tito Costa

98_ Basilio Villani

99- Daso Coimbra

100_ José Gêraldo

101- Mauro 11iranda

102_ Manuel Viana

103- Rosa Prata

104- José Dutra

105- Délio Braz

106- M~raldo Gomes

107- Carlos Benevides

108_ José da ccncea.cãc
109- Francisco Sales

110- João llesek

111- Paulo Roberto

112- Raul Ferraz
113- Gerson Peres

,114- Nesto:r: Duarte

115- Alcen~r Guerra

116- Jlgripino de of.aveaxa

117- Aloisio Vasconcelos

118- Luis Soyer

119- Tadeu França

120- Júlio Campos

121- Fernando Cunha

122- Alérc~o Dias

123- :rnocêJ:l.cio Oliveira

124- Oswaldo Trevisan

125- Cardoso Alves

126- Marcia Braga

127- Geraldo Fleming

128- Nabor Júnior

129- Paulo Marques

130- Jalles Fontoura

131- Hélio Manhãels
132- Arolde de Oliveira
133- Maguito Vilela

134- Humberto souto

135- plin~o-M_ar~~ns

136- Mário Faria

137- Geovane Borges

Í3 6- l\In;"w:y ~lul1er
139- Christóvam Chiaradia

ASSINATURAS

67:" "Leópoldo Peres,'

68- Jamil Haddad

1- Dalton Canabrava
2- Geovah Amarante
3- Luis Roberto Ponte

4- Marcos Lima

5- Salatiel Carvalho

6- Nelson Sabra

7- Ottomar Pinto

8- Mij.rcio de Lacerda

9- José Sant 1 Anna Vasconcellos

10- José carãca Vasconcelos

11- Ivo MaJ.nardi

12- Ivo Lech

13- Jovanni Masini

14- Bbnifãc~o de Andrada

15- Ibsen Pinheiro

16- Aloysio Chaves

17- José Luiz Maia

18- José Maranhão
19- Ed1valdo Motta

20- Ervin ~onkoski

21- Roberto'Balestra

22- Ronara corrêa
23- 'Eraldo Tinoco

,24- Gandi Jam~l

25- Hélio Costa

26- Saulo Queiroz

27- Firmo de Castro

28- Osmundo Rebouças
29- Mussa Demes

30- Benito Gomes

31- Edson Lobão

32- Milton Reis

33- Dirce Tutu Quadros

34- Jorge Arbage
35- Mauro Sampaio

36- Adhemar Barros Filho

37- Cãssio Cunha Lima

38- Antônio Carlos Konder Reis'

39- Eduardo Moreira

40- Antonio Werner

41- Gastone Righi

42- Cid Carvalho

43- .Dirceu carneiro
- 44- Antônio Gaspar

45- Rodrigues Palma

46- Gilson Machado

47- José Lins

48- Luis Eduardo

49- Fausto Rocha

sq- Fernando Santana,

5~"T1 Mozarl1do Cavalci1lnt;i
52- Ronaldo Cezar Coelho

53- João Alves.. ,
54- Anibal Barcelos

55- Lourernberg Nunes Rocha

5~"7 Cuflha Bueno ,

57- Cha~as Rodrigu~s

58- Aluizio Teixeira

59- r~ancisco Rolemberg

60- A~tõnio Farias

61- João Calmon

62- Jósé Egreja

63- José Thomaz Nonô

64 .... Wilson Martins.

65::' l\uy Bacelar

66- Teotônio Vilela Filho
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281- Pompeu de Souza
282- xendes Botelho

283- Ronaldo Carvalho

284- Flãv~o Pa Ima.ex da VeJ.ga

285- JulJ.o Coatiama.Lan

286- Ricardo Fiuza

287- José Carlos Sabóia

288- Virgí1io Távora

2P01767-3
DEPUTADO SAMIR AcHôA

r,r------------- TUTC/JUSTIFI::"'çio -,

EMENDA 2P01765-7
""'---------., GT::pM'D"B""------'(:J DEPUTADO JOAo CARLOS BACELAR . ~ _J

PlEIl"llo/eoulssÃo/sllDCOliISdo _

=-------------TEXTO/JUSTIFIC.~.i.tl--- _

Acrescenta-se ao artigo 62 paragrafo 42, o i tem

1- Não se aplica aos casos de vencimentos
e remuneração de Servidores pÚbllCOS cujos vencimentos e quarsquer

ventagens ultrapassem 70 salários referência.

EMENDA ADITIVA

Dê-se a segu i nte redação ao i nc i 50 11, do a r t , 49, do

Projeto de Constituição (A); da Comissão de Sistematização:

Art. 49 ••••••••••••••••••

I .

I1 - Investido no mandato de Prefeito ou de Vereador:

será afastado do seu cargo; emprego ou função, sendo-lhe faculta

do optar pela sua remuneração.

JUSTIFICAÇAO

A presente emenda pretende corngu e evi tar di.strçâes existentes

no funcionalismo público, e que benefâcaem os chamadosvmarajás .«

PLEIlAIlIC/cCllISS,i.O/SU.COllIUio,--- -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

r;r------------- TEUC/JUSTIFIC"'çic _

EMENDA 2P01768-1
t: DEPUTADO SAMIR ACHDA ------------,j o;~~""--J

J :r-:'1'~1[! Plenário . GL..!u_ ~88 J

Sala das Sessões, em 13 de janeiro de 1988.

Com a presente emenda pretende-se restabelecer a redação

dada ao inciso 11, do art. 48, do Projeto de Con~tltuição (Cabral

11), que, a nosso ver, e mais abrangente e deixa definida a situ~

ção do funcionário púb l r co quando investido no cargo eletivo de

Vereador

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA DO INCISO V DO ARTIGO 207

JUSTIFICAÇ/i.o

= ------TEI(TO/JIJ$TlflCAÇio----------------,

I
c:aral,

I

ter local.

1Q- DE ORDEM HISTORICA

A exploração de serviços públicos Lccai s de gás canalizado

at rv í dade exercida a mais de 01 (um) século por Reglonais, Esta 

duais ou Nuna c Lnaa s , e1S Que, esses trabalhos sempre tiveram car~

Acrescentar no Artigo 27 §2º do Projeto de Constituição (A)

"Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão
a empresa estatal, os serviços públicos locais de gás combustível

canalizado. observados o disciplinamento legal e regulamentado da

União. n

JUSTIFICAÇIlO

2Q- DE ORDEM LEGAL :

A atual CARTA MAGNA estabelece a competência do munícImo ,

adnu n.ís t r ar a organização dos serviços púb Li cos locais.

A Lel Federal nº 2004/-'3 que cons t i tui o mononé l i o do Petróleo
para o oomíru o da União não abrangeu as a t Iv i dade s de exploração

de serviços núb Lacos Locai s de gás canalizado, cont muancc a mesma,

desta forma, a ter caráter local e a ser exercido por empresas re
gionais, estaduais ou municipais.

A recente Pc r t ar i a do Minlstério das mrnas e Energla-1061/86

também preservou e confrrmou o caráter local desses serviços e asse

gura as empresas regionais, estaduais ou munící.aa i s na sua expl.2.

ração.

Essa mesma linha foi adotada pela CDMISSIlO NACIONAL DE

ENERGIA ãncumtn oe de defender
" A POLITICA NACIONAL OE GAS NATURAL

3Q DE ORDEM T~CI'lICA.

A exploração dos serviços púb Lrcos de gás canal i zado , por

ex í qênc Las de continuidade e confrab í Ladade assume cada vez mais um
caráter territorial, em vez de local, o que jus t Lr.i ca a conf'aqur-ação

,de um "SISTEMA "ESTADUAL DE DISTRIBUIÇIlO DO GAS" Isto porque há nece~

Isidade operacional de que os pontos de supr iment o sejam .i nt er j í qadc s

2P017E;?§,-=-S'----- _

o monopólio estatal na forma atualmente em vigor, a t anç.í u pIe
nament.e os seus ob jetavcs , não havendo nenhuma razão para amplla':lc- .
at av i dade de üi st.r ibuição de derivados de petróleo.

A proposta de ampliação do monopóã ro a esta at rv i dade acarre:a
ria r ndenã zaçoe s da órdem de 2 a 3 b í Ihoês de dólares, sem alterar em
nada a si tuaçào do setor e acarretamento ainda sérios prejuízos ao eon
sunuuor flnal pela falta de concorrencia e ao revendedor pela Línu t s -
cões das suas opções de neqcc i eçãc e oportunidades r eai s . -

Deve-se considerar a i nda , conforme pronunciamento do Preslde"te
da Federação Nacional do Comércio Varejista de Der avadns de Pe t.r ó l ec ,
Empresas de Garagem, Estaclonamento, t impez a e Conservação de veículos,
orgão que congrega 21.000 revendedores em todo o País, Que tal medida
s aqm t'Lcar aa a eliminação de cerca de 12.000 pequenos empr es ár aos ( at
a i s donos de postos de serviço), .redundando na eliminação de mais de
120.000 empregos.

A nacLona l azaçâc deste setor não anteressa nem mesmo a petro:rá
como já manifestamos expressa, publicamente, pelo Sr. Pr es i dent e OESS
Empresa, além de acarretar d.íspêndios anua i s desnecessár i cs à Empresa
e de sv i ar recursos escassos de outras afeas pr í or í t ár zas de Invest ar en
to, que representam cerca de US$ 120 mllhões. -

<7T-------- PLEllllllo/eolllssio/SU.COlll$sio,----------,

EMENDA
(l SAMIR ACHOA
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:Iassim como às estações de recepção, de meda ção , os reservator ios easr~

'~es urbanas loque acarreta planejamento, aurpe rv r s ãc e controle cen

ltralizados a nível estadual.
49 - DE ORDEM PRATICA:

O texto pe rrm te que os Estados que eventualmente não es

Itejam capacitados e preparados a desempenhar a exploração dos ser vr

~QS púb l i co s Luca i s de gás canalizado outorguem concessões a t erce r
os nab i j r t aoos a execut á-La , sem contudo eLaminar ou excluir a res

onsab i Li dade que a eles são a t r i bu í das de constante supervisão

ont r oLe das serviços.

Aacreditamos que a ap Lí ceb í Ladade a pena de morte aos

crimes brutais e aos praticados cantra menores de 14 anos de 1
caue , em que o agente ( já condenado anteriormente) ultrapassa

o impulso ou de se j a Iruc i a I do c r ime para ° qual foi motivado,
prat i cando outros atos de Li tuosus , não previstos pelo próprio .ê.
gente c r Imanoso , caracter i zador es de sua sanha assassina, é a
que maa s convem à SOCIedade b r as i Lei r a , sobretudo pelo seu c ará

ter de excepc i ona Ladade

Caberá à t.e i complemetar estabelecer as condi çêes para a
r ea l zzaçâo do p Leb i sc i t o

Com a presente sugestão, estamos certos, trazemos à cola
ção um dos temas mais comuns e preocupantes do uia-a- o i a do bras~

leiro e que, portanto I não pode estar ausente do debate da assem
b Lei a nacional cons t i tu i nt e ,

TUTo/~UsTlnc,çic --,

EMENDA 2P01769-0
tJ DEPUTADO SAMIR ACHOA ------------, VJ:;pc-

V'''''''"' S

~,.A~TIOC~

08
PLEII."lo/COIIlUÃO/SllICOllISB.i.O --,

f9 Plenário

DE- SE AO ARTIGO 69, 23º A SEGUINTE REDAÇ~O:

PLENÁRIO DA A. N • C

Art. 184-.~"" ~ ~.~.~.~ ~ ..••••••• ~ .

AI tera a redação da alínea lia 11 do 1ncJ.SO II do § 10 do art. 184.

§ 10.

2P01770-3
----------,

lº - no âmbi to da legislação conca!'re~

te, a compe t ênc a a da uru ão lim1tar-se-á 6. ~s

tabelecer normas gerais, como tal entendidas

as que não ant.er rer em com 51tuações I cono i çõe s I
ou pecu Liar i dade s r e q i cna as ou lOC6:1S, poden-

do ser aplicadas un r f nrrnement e eOI tudo o

:8:5Sn TI FI CAÇ ~ O I

"ê r t 26-

Dê-se ao lº do art. 26 do Projeto de Dons t a t uLção (A),
a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

expressão normas gerais, por seu caráter vago e f'Iuioc , I
t em prop i c Lado à União Leqr s He r mrnuc i cs ement e sobre mat érr a s em I

que só lhe caberia estabelecer d i r e t r i zes amplas Com isto, ocorre
nab â t ua ; anvas ão do campo de ccmoe t ênc i as de Estados e MunlcípJ.os .

Daí a converu ênc i a de buscar r eduz i r a Impr ec i são do enunc i ado COIlS

ti tuc rooa I , a l udando a condí çõe s e s i tuações de espec i f i c adade lo

cal como excluentes da esfera própria das normas gera~s

PlenárIO ANC

.. ~ : .

ror-. PL[HARIO/eOUI5Sio/5UaCOJllISsio ~

~
~----_-----__-Tt.TO/JU5TrFleAçio_------------......,

~ TtXTOIJUS
TIFIC4 Cio

--,

= PLtHUlo/COloIlSSio/suBeOwlssio ~

Enquanto as opiniões se divergem, como é natural em qualquer gru
pamento humano, especa a Lment e em uma SOCIedade democr é t rca , em da s -J
tintas r eç.rõas bras i Le i r as vem ocorrendo Lmchament os de alguns cs s

ses cr immos os de crimes brutais. \1

Condenável sob todos os pontos de VIsta, não se pode de i xar ce

reco ..... 'ecer que o Lr nchamentu , na maaor i a das vezes, se dá em decc: _ !
r énc.i a do desespero da população ante a impunidade desses c r amn.ic s ó s I
subme t ados a essa forma nr imi t rva de Julgamento popular e à mérc ,s

em que se encontra o aparelho estatal ante a crescente onda de v.icl ên

c i a e a ccn tuméc a a com que se as s i s t e crmu ncs os com sentença trs-s-:;J
t ado em Julgado, cada VEZ maas ne r ce t r ar em maior número de de Lat cs I
cr mu nosos com r enui nt.e s de pe rve r s i dane , muitas vezes sequer Ima;in~

dos por c r anu nó l oqo s e nena l as t e s I
Por se tratar de uma questão que aoaixona os debatedores e pc: es1

tar consignada em rnúmer as sugestões de eIe i tares, como consta, per1
exemplo, da ~ubl~c~Çã~ do Gove:no pau~lsta, dencm i nada liAs suqes t âe s
do _Povo de Sao Paulo ~ AssembIé i a NaCIonal Cons t í t uaritev, a adoção

ou não da pena de morte encontra seu foro propício no âmbr- .••

to desta Assembléia

ta nLeb í s c a t ár i a

11 Haverá pena de morte e não haverá pena de caráter perpétuo,
de trabalhos forçados ou de banlmentorr

1- Será r ea l r aado em todo o t err í t ér i o Nacional, dentro de

360 (Trezentos e sessenta) dias contados da promulgação da presente
cons t i tuí ção , um o l etnsc i t o de âmbi t o nac rona I para que a população

defina sobre a adoção ou não da pena de morte, na hlPótese do agen

te ter nr a t acado mais de um ato c r imí noso da mesma natureza e que o
mesmo seja subsequente ao crime nrmc i na l ou de sneces sâr ro à prá:l

ca do mesmo, o ato tenha s i do oraticado com requínte de ne rver s i ca
de aLo contra menor de 14 (quatorze) anos.

Lei Complementar de t e rnu nar â como se fará a cOr"\sul

JUSTIFICAÇ~O

Nas úl t imes campanhas elei t ora i s acentuou-se o número de OE2.

qus s a s em que a segurança púb Lac a- constava como uma das cr rnc ms i s
preocupações da população b r as i Lear a ,

O elevado índice de crlminalidad~, notadamente nos grandes
centros urbanos, tem levado os hab a t an t e s a v i ver em em uma si-

r
tuação de ve rdade i r o terror pânico em face de crimes hedaondos , tr.!:!,
tais praticados contra a v ada da pessoa humana, t aa s como, latrocí _

ru o , estupro, extorsão mediante sequestro, rapto violento, entre o.!:!,

tros, acompanhados de outras monaãi dades de atos de Li tuosos , quase
sempre a morte da vítima.
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~~ - SObr:· ~~:~:~~::..; ~::::~::.:~. :~::~:~~.~~~~~:~:.:~~~::~j
La.aadoa , I

JUSTIFICATIVA I

I
I
i

~'
I

I

"I - o limite do faturamento anual que caracter!,

za a mdcxoerapr-asa será definido a nIvel na
cional" •

JUSTIFICAÇl\O

Há necessidade de uniforI'uzar o teto de faturarnen.

to anual das ma.cz'oempr-e s aa err todo o pais, uma vez que o va

lor atualmente referido como parânetro para se caracterizar a

definição de microenpresa é variável, até o teto de 10.000 OT

N's.

Sendo a microempresa a célula mater do empresari,!

do nacional, Mesmo ass ín, os governos estaduais nem sempre

conpreenden a sua importância, proporcionando a elas limites

mui to aquém de uma realidade estimulante e fortificadora des

sas unidades.

Por isso, nada mais incentivador ã criação, pre 

servação e desenvolvimento das microempresas do que o alcance

da medida proposta.

EMENDA
t:

2P017?,?_·O ~
CONSTITUINTE StRGIO WERNECK

r
'-' ,.t.XTOIJUSl.~lC"~lo-------------____,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao § 12 do Art. 62 a seçuant;e redação:

"É anvaoa éve a o 51.g1.10 da coz-r-esporidênc ae e das

munaceçêea telegráfJ.cas, t eüeeêmcea e de dados, salvo nos caSOS e

na forma que a Lea estabelecer. 11

JUSTIFICATIVA

A supressão das expressões "aaLvo por ordem ju•.h

CJ.a 1" e "para f a.na de anvee t açeção c r arru.na L e ans t ruçêo processual ,.

\"1.5a remeter à 1e1. or-d a.neiz-a.e a pos s a.bi.ã a.dede de rne ao'r f e c a.Lacfade P.ê.

ra a regulamentação da meeéra e • Por se tratar de a.ns t a t.u t o alta

mente po têrmco , e que nece s s a t e de maaores cíi scussôee para bem ass.§.

gurar, hazmona.cemerrte , os d i.re i.t.os do c adedão , da aoc a.edede e do E~

t.edo , é ma s t.e r- que as d a s cusaóea sobre o tema ee jem f e a t.oa em ma aor

prazo, ancj.uaave meda.errt.e o assessoramente de e spec r.e Li.s t.a s em rel-ª.

ções aneeenec í.one as .
EVl.tou-se e trr-a.bu a.r- ao JUl.Z s i.nçuã e r , em pr-ame a ro

momento, a ce paca.dade jurId i.ce de dec a.dar sobre assunto de tal mag

na t.ude ,

2P01774·6
------------,

Deputado Rubem Medina

Plenário

1. Dê-se à alinea "a" do inciso I!I do art. 46 a seguinte reda
ção:

'Art. 46

UI

a) após trinta e cinco anos de serviço, se

do sexo masculino, ou após trinta, se do

do sexo feMinino, facultado ao primeiro

requerer, nos termos da lei, aposenta~

ria proporcional aos trinta anos de se!,

vi ço e, ã úl tina, aos vinte e cinco:

2. Dê-se, consequentenente, ao art. 47, a seguinte redação:

"Art. 47 os proventos da aposentadoria serão:

I -l.ntegra~s, nos casos previstos no artigo

anterior, ressalvados os referidos no 1nc1
50 seguinte:

\

II -proporcionais, no caso previsto no inciso

II do artJ.go anterior, quando o servidor

contar menos de vinte anos de serviço, e

no caso explicitada na parte final da a11

nea "a- do inciso III do mesrto artigo."

(redação supra)

2P01773-8
,-----------,-,

Deputado Rubem Medina

Acrescente-se ao art. 212, o seguinte i tet:l:

• Art. 212

JUSTIFICA,l\O

va.se a presente Emenda a corrigir graves distorções verS-

ficadas na redação do ProJeto de Constituição, no que concerne ao

discip.l1.nanento da aposencedor-ae do servidor público.

Cort efeaeo , conexar.í enenee ao disposto quanto ao trabalh!,

dor em geral (art. 237), a aposentadoria decorrente de invalidez,
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no caso de sexvaôor , não recebe o mesno tratamento conferido ãqu~

la, conceda.da era razão do trempe de serviço, somente eguiparando

-se a esta no caso de a invalidez fundar-se erro acidente etn servi

ço, rnolêst1.a profissional ou doença grave.

Poderlamos até propor o mesmo prazo de desincompa

tibilização de seis meses antes das eleições. No entanto, fJ.

camos no mei~ termo - nem seis meses, nem dois a.nos, mas, do

ze meses - para procurar manter-nos dentro do espIrito do no

bre Relator Bernardo Cabral.

PLENÁRIO

e s aequz-ado aos dependentes do aposentado fale

seus proventos ~ de epoeent ador-a.e , por um per fo-.

título de errt.eca.paçêo da pensão a que fn.rão

JUSTIFICATIVA

. /

2P<H777-i
~------~

Deputado RONALDO CEZAR COELHO

J. (~ <Ú) ('e~
______----L==__----L CÔ< IM)

"Art... - F.:
c~do o pagamento de

do de t.Pes meses, a

JUs" •

JUSTIFICAÇ.liO

como ea t ava redigida o parágrafo, parece-nos que en

se]arl.a, na prática, UMa série de dd f i cuLdadea para o Poder públ!
co atingir seu pzopôs a to.

Com as modifl.cações introduzidas, acabando basicamen
te COM o elenco de penalizações ao proprietário do imóvel não a:

dequado ao ~nteresse público, mas conservando a progressividade
do imposto no tempo, slmplif~cou a questão.

Permanece configurada a função social da propriedade

urbana, na forma do caput do artigo 214, além de caracterizar fir

menente o respeito que o Estado deve'ter pela propriedade privad;.

Somos, pois, pela modificação do texto original, na
forma ora proposta.

Dê-se ao § 29 do artigo 214 a seguinte redação:

"§ 29 As desapropriações de imóveis urbanos, assegu

rado seu valo~ real, serão previamente pagas em dinheiro, faculta

do ao Poder Publico municipal exigir, nos termos da lei, do pro:
prietãrio do solo urbano não edificado, não utilizado ou subutili

zado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de estab;
lecimento de imposto progressivo no tempo".

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (A)

Ada.c a.onaz- na seção que trata da PrevJ.dênc'La socaa r o aeçuan-,
tie artJ.go:

A emenda va sa proteger _flnancelramente~os dependentes do

s equr-ado re i.ec aeo , pelo menos, por um período de tre::; me ae s , até

que s e je regulamentado o valor que -cerêo da.z-e a t.c .
i ' ,

2P01776-2
í-,...,q,..,císco POYY1E./i":~--'----------~J Pf:;T~

_ -'---..::=="!'~'-- ~_-----! tPJllf[8BJ
r.r------------_TEX~i:I/ • .JSTI"CAÇ.iC _,

r.r--"-,----,,---PLEN,,,'tO/CO"lISS.iO/StlBCOWtssio _

EMENDA
tJ

",--------------TEllTO/~uSTt"C.C.iO __.

r.r-------- -----CONsT'TlItNn~"'-::--_---------~

?:i&f.

Constituinte Rubem Medina

o parágrafo como proposto, a nosso ver, vem de encon _

tro aos legítimos anseios do povo bxas a Ieã ro , pois limita a in§.!:,

gibilidade a um prazo menoz-, perfeitamente compatlvel com os

princIpies morais que devem presidir atos dessa natureza.

O prazo, como estabelecido no Relatório - de mais de

metade do mandato -, sugere uma cassação branca de direitos po

lí.ticos dos cl.dadãos brasileiros. Ora, se o homem público ê bom,

reconhecido pelo povo e quer continuar trabalhando em beneficio

da sua gente, porque o instrumento legal a impedir-lhe?

No § 59 do próprio Artigo 16 do mesmo Relatório, esta-

belece-se que o Presidente da República,. os Governadores de Es-

tado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos

seus respectivos mandatos, até seis meses antes do pIeito, se

desejarem concorrer a outros cargos. Se assim é, porque 05

seus cônjuges ou parentes, que não são nem foram titulares

dos cargos, têm que se sUJ eitar a um prazo rtÚnimo de "dois

anos de desincornpatibilização de seus aparentados;

Entendemos que a eleição destas pessoas, nas condi

ções ora propostas, nada tem a haver com a influência do po

der econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou em

prego na administração pública de seus aparentados, pois, af!

nal, quem vai validar ou não a pretensão do candidato ao car

go eletivo ê o povo.

Será que un Governador de Estado, desincompatibil!,

zado seis meses antes e eleito Prefeito da capa tal de seu Es

tado, terá conquistado esse oargo de forma anormal, 1legItima

ou imoral? Claro que não.

Da Mesma forma, o cônjuçe , os parentes atê segundo

grau, nas formas e condições citadas em nossa proposta, que

vierem a conquistar cargos ou funções eletivas, o farão de mo!

neira normal, legitima e moralmente sadia.

JUSTIFICATIVA

§ 99 - são inelegive~s para qualquer carqo, no t.err1.'tª

rio de jurisdição do tJ..tular, o cônjuge ou os parentes até se

gundo grau, por consanguinidade, afinidade ou adoção, do Presi

dente da República, do Governador e do Prefe!to que tenham exer,

cido o mandato até doze meses antes da eleição, ressalvados os

que Já exer-cem mandato eletivo.

I ""m""i--j'~'-;-7------
«-, )

EMENDA
l:

I
I'
I

I
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p~r;NAR'o/eOIl15SÃo/SUB;OIlI".i.o ~

EMENDA
f

2PO17ª'º,---'-1"-----_----:_
ARNAIDO FARIA DE SÁ :=J ~/;~

crn-;~~--;eaJ
TUTO/JUSTI'ICAÇÃO' ---,

EJ.E~A MJDIFICATIVA

= ·tnO/~uST'IC'O.~_C_-- _

Inclua-se na parte relauva as rnsposaçôes 'rransi.tôraas, o

segw.nte artJ..go:

Projeto de Constí.tuição - sobstttotavo do Relator
Titulo II - Capitulo II

Artigo 7º •••

I - relação de emprego,protegida contra despedida arbitrána ou sem justa

causa, regulada em leI complementar, que assegurará Inderuzação cOOlpens.!

tóris sem prejuízo de outros benefícios .

•1USTIFICATIVA

Art. - Fl.eatn extantos os IPC'-Instl.tuto de Prevadéncaa ao
conçreseaete e todos os deraas Jnsta.tutos de pre
VJ..dêncl.a parlamentar, dos Estados e ou Mun1..cípl.OS,
anccrporando-se o seu petmnômo à Prevadêncaa SQ
cae'l. que, em contrapartJ.da, carp.1tará caro anos
trabalhados o exercício do nan:1ato.

A emenda representa síntese de legít imos Inte
resses de empregadas e emoregadores amplamente discutidos nesta Assellblé18 Nacio

nal ronetatumte ; ej rmmedo o rasco de adoção do princípio tde estabilidade no err
prego que não interessa às partes e desserve à Nação.

--~.

JUSTIFICATIVA

Não se pede era.ar pravaâéqaos para Parlamentares,

quando a maior-ia dos benefacaáraos da Prevl.àêncl.a recebem míseras apcsen

tedcrnas e pensões,

Talvez, a partJ.r da extancêc, e, vmeulados à Prg

vaôêncaa, os Parlamentares preocupax-se-âo com todos os aposentadoa,

EMENDA 2P017'{~.~-7C-.. -------'J I'T-:PMIlB""""~
f: Deputado RONALDO CEZAR COELHO . c.......! ~

= TtxTO/Jli$T>ncAçÃO ---,

EMENDA 2P017~n-9
l:J ARNALDO FARIA DE SÁ

PLENÁRIO

EMEWA ADITIVA

Inclua-se onde couber, no Titulo das DISPOSIÇÕES TRANSITóRIAS:

"Artlgo . . Até que sejam f'axadas as condições a QJe se refere o artiqo 79 I

inciso I, os trabalhadores terão direfto , além dos atuais benef!
cios,'a mderuzaçãn compensatória l.gual a lJ11 salário por ano de

serviçc.ou fração, nos casos de despedida arbitrápa ou sem JU~

ta causa."
Parágrafo Único:

O benefício de que trata este artJ.go será contado a partir de

prãmerro de fevererro de 1987 e é garal1tldo sorrente para os con

tratos de trabalho em vigor no dia pr.imearo de fevereiro de 1s:Ea

JUSTIFICATIVA

A emenda trata de dar errcécre imediata à disp~

sição de garantir aos trabalhadores mríeruzaçãn compensatóna nos casos de despe

dica arbJ.trâria ou sem justa causa.

, j \
/ COItSfIT\INTE

1\\ 1,-, • 'Gj ,
OV'-,='\. ..

r.õ------------- TEUO/JlIST,'IC4Ç_O.----------------,

Acrescente-se nas DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS:

Art. ••• serão estabelecidas formas de reposição da defas~

gem e at ua Li zação dos bene f Ic i os , bem como a extensão dos conced~

dos por esta const atuação í aos benefícios vi qent es até a data da
promulgação, através de Le a .

JUSTIFICATIVA

J
~I OS atua i s beneffc ro s estão totalmente defasados I obr rqanoo

5 os bene t a c aados a recorrerem à jus t i ça I quando a pr ev i dênc i a usa
:: de todas as somas pr ot e j a t ór aa s para evitar o pagamento das dif"ê.
0.1' renças e em muitos casos benef'ac í é r ã os MORRE, antes de lograr seu;i a t ento .

Os benefícios que forem concedidos nesta conat i turção devem

ser extendidos aos atuais bene f'ac Lé r aos , que ao final de suas v.!
das tem a expectativa de melhora. Por l.5S0 é a medida mai s lóglca.
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EMENDA 2P017~;4--=3 --,
l:J ARNMOO FARIA DE SÁ e outros

fÇ-""~13 I 01/88
re-r- Tt~TO/dll'TlrlcAçio----------_--_,,.". TEnO/,lUSTlnC"ç;,o _

Dá-se nova redação ao § 12, do Art. 44
Art. 236.

= À sa;i\D li, IJ() Cl\PÍ'IUID li, IJ() T.Í'.lUID VIII

Os pkancs de prevadêncaa sccaak compreenderão, nos ternos da lei:

§ 12. t vedada a aCllll.l1ação ren.merada de cargos, enpregos
... e furl;Ões pÚb1l.cos, exceto a de 001.5 cargos pr~vat1-

vos de dentista, méchco e professor, obedecldos os
cratéracs de carp3t1bJ.1l.dade de horários e correta
çào de eetéraea.

JUSTIFICATIVA

Est.e pa.ís; é um país de desõentados, doentes e analfa

betos. por culpa de nossas autorndades ,

A atual Conat.rtuaçâo Já perrra te a ecumuaçâo em sec a±.
ugo 99 de né:ilco e professor; quereres pemutrrr essa ecimiteçâo pare der.

tistas; sendo que a carga bcréraa dessas ceteçoraee ê de quatro horas, sen

do perfeatenenta canpatível o exercício de um cargo no Estado e outro no

Murucip.l.o ou, no uesrrc, prancapa'lnente no caso dos ôentaetes. pcas , o ng
vere de craanças cem problere.s dentzirnos é absurdo, e o eteoâmento p.íb1l.

co é falho. Chega de dentaduras!

. EMENDÁ 2P017~~-5 J r<r:p'T'B""'"~
~ Deputado ARNALDO FARIA DE -SA-----------'. C..': _J

,.". ruro!Jusnrlc4çiio -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADJ: Artig, 13

Dê-se ao Artigo 13, a seçuínte redação:

. Art. 13 - A lei criará normas específicas para eatí.nujar

mercado de trabalho a pessoas COll naí s de 45 anos de idade.

JUSTIFICATIVA

A diversidade da') situ3,;ões eapres arí.a í s , em suas mlltiplas

características oper-ac í o-ia í s J desaco-tseIna a redação jada pelo pT2.

jato.

A norma prop,osta substitui a red3ção po:r comando con3ti t.!;!.

cio'lal mais abrangente, remetendo para lei a função de estabelecer

mecanismos espe;:iais, ca03zes d~ prom:JVer o mercado de trabalho p!
ra pesso::ls de mais de 45 anos.

:r - col:ertura ecs eventos de doença, anvatadee, 1OClrte, mciuerve os ze
sultantes de ecadentes de tratatho, veliuce e reclusão; -

TI - eposentadoraa por- tempo de servaçor

In - aJuda à manutenção dos dependentes dos segurados de baaxa renda;

XV - proteção à rraterrudade, notadamente à gestante;

V - proteção ao trabalhador em sxtuecêo de desemprego ll1voluntán..o;

VI - pensão aos dependentes poz nccte do segurado.

§ ].2 É reconhecJ.do ao marido ou companheiro o dazea.to aos benefícios prev~dell
cíéraoe decorrentes da contxatauçâo da esposa ou cceoennerra.

§ 22 O valor da pensão passeré a ser ~gual ao benefdcao da eposentedoraa ,

§ 3!! É garantido o reajueterrentc e atualização dos benefdcaoe de modo a pre- I
servar-lhes os valores reais, ancâuszve aos abuaae apSs revasêo.

Art. 237. lf: assegurada eposenreôoma, nos ternos da Lea., garanb.do o zeajuatarrento
para preservação de seu valor real, calculando-se a concessão do benefí
cac sobre a rrédaa dos ta-anta e seaa ÚltJ.lOCls seãéracs do trabalhador cor
rigidos mês a mês, de acordo com a ãec., obedecJ..das as seçuintee condaçêes

I - após trinta e Cll1CO anos de trabalho, ao banem, e, epds tranca, à
mulher, facultado àquele requerer, nos tenros da Lea., aposentado
ria prccorcaonaj, aos tirante anos de trabalho e a esta, aos VJ.I1te
e cinco;

IX - após trinta anos de efetnvo exercfcio em funções de naqi.stérao, ao
professor, e, após vinte e cinco, à professora;

XII - com tempo .inferacr- ao estabelec1.do no ancdso X, pelo exer-
cfcao de trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,
J.IlSa1ubre ou perigoso, conforme defJ.IU.do em le~;

IV - aos sessenta e canco anos de adade, ao hcmem, e, aos ses
senta, à rrulher;

V - por invall.dez.

§ 12 Para efeito de aposentedoraa, é assegurada a contagem recíproca do
temp::> de eervaçc na admJ.m.stração pÚbl~ca e na atavadade praveda ,
nn:al. ou urbana,

§ 22 Apl~ca-se aos trab:ilhadores eutêncnce, aos desempregados e aos em
" pregadores o dasposto no "caput", com base no valor do eerérac de

contribw.ção .

§ 3!! Le~ complementar assegurará aposentedcraa às donas de casa, que de
verão contrJ.buJ.r para a eequrndede sccaej.,

§ 4!!: Nenhum benefdcao de prestação contameda terá valor mensal mfer~or
ao menor- saláno peço ao trabalhador.

§ 52 É vedada a subvenção do P.:der F\Íb1~co às entidades de prevaõêncaa
privada com fJ.n5 Iucratnvoa ,

§ 6!! Qualquer reajuste deverá ser paga no mês :uned1.atamente pcsceracc

JUSTIFICATIVA

No artigo 236, §â2
üZTher que trab3.lha concorre para o

orçamento; quando falece, tem-se que atr~btnr pensão ao companheiro.
236-VI-2!!,garantlI o valor da pensão ~gual ao da apo

eentadoraa é da maacr- Justiça, pois, atualmente a pensão cor-responde a canquenta pc
cento, maa.s dez J;Or cento por- cada dependente. Na maaoraa das vezes, o iinaco depen
dente é a vniva, e o cenerfcio ccrresponde a sessenta por cento, e, a viúva que per
deu o ccrnpanhearo perderá quarenta por cento do orçamento.

236-VI-3!! Os benefrícabs sofrem constante corrosão, te
nos que garanbr revasâc permanente, ancâusave rever os atua~s~) -

237- A concessão do beneffcac ál~do com bese nos
ÚltllIOS trinta e seis meses, estende tma pr~çãor ...SJ. COlll--0S ap::>sery~ por
adede, vaato que no ÚltllIO ano, poderão estarf co/fl s~lá s ~:LXOs, ~ sem ,salá
rio, sem perda da cond.l..Ção de segurado e, aumentando-se o uruversc, podar-se-é ob
ter melhor nécue, Poderá também, período menor ser suscetível de fraude, poa,s, os
nais aqumhoados p::rlerão no Últmo ano, elevar a conrrabuaçâo,

Atualmente o benefíc1..O é concedido com base nos Últl:,
nos trinta e se~s meses, mas os ÚltJ.lroS 12 meses não são corr~gidos, e os VJ.nte e
quatro meses anter~ores são corrigJ.dos por uma tabela :u:real; o que procurarros ev.l
tar na prOIXJsta.

I - O trabalhador masculll10 tlIlha d1re~to de ap:lsen~

dorJa proporc1.onal, o que não acontece com as mulheres; IXJr ~sso prop::m:ls a ~sonOffiJ.

l II- O dlIe~to de aposentador~a em temp:> mfer~or ao
professor e a professora Já está consagrado na atual ConstitLUção; além de ser notQ
r~o o desgaste dos mestres, prJ.l1e1p:1lmente no prJ..JnellO e segundo graus.

IV- A d~ferença de cmco anos a menos para ap:lsentadQ
rIa p:>r ~ãade à rnull1er é uma traã~ção.

V-§ 32- A le~ prec~sa crJ.ar cond~ções de benefícJ.o à
dona de casa que- trab3.1ha tanto ou 1l13.2S que os trarelhadores, sem se esquecer da ày
pla Jon1ada.

~ V-§ 42- Te:rros que estal:::elecer obrigação de p:1garnento
mínirro, pns o Governa, ao saoor de sua vontade, cr~ novos --mecaIU.SITOS; corro agora
o P1.S0 Nac~onal de salános e rrarg~laru.za os ap:Jsentados e pen61.omstas
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MARCOS LIMA

.rost GUEDES

MOY$t:S PIMENTEL

OTTOMAR PINTO

JOSt: CARLOS SAB6IA

ALOYSIO TEIXEIRA

MAURO BENEVIDES

POMPEU DE SOUZA

MENDES CANALE

RONAN TITO

MAURO CAMPOS

FRANCA TEIXEIRA

JOSt: ELIAS MOREIRA

RUBEN RIGUEIJ!.6

JOSt: MEDONÇA BEZERRA

RODRIGUES PALMA

ACIVAL GOMES

JAYME PALIARIN

GILSON MACHADO

ANTÔNIO DE JESUS

DASO COIMBRA

lRAN SARAIVA

.rosz EGREJA

HILÁRIO BRAUN

ALt:RCIO DIAS

FRANCISCO DI6GENES

NARCISO MENDES

PLfNIO ARRUDA SAMPAIO

SIMÁO SESSIM

AFIF DOMINGOS

VIRGíLIO TÁVORA

HUMBERTO LUCENA

MANOEL MOREIRA

CID CARVALHO

ROBERTO TORRES

JOSt: THOMAZ NONà

FERES NADER

MELLO REIS

MOZARILDO CAVALCANTI

GERSON MARCONDES

ALBJ':RICO CORDEIRO

LOCIO ALCÂNTARA

JOVANNI MASINI

FIRMO DE CASTRO

MAURfcIO FRUET

JOÃO NATAL

ROBSON MARINHO

AMILCAR MOREIRA

ÁLVARO ANTONIO

MÁRCIA KUBITSCHECK

RAQUEL CAPEBERIBE

CARLOS COTTA

KOYU IHA

HERÁCLITO FORTES

Jost LINS

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

JOÃO CARLOS BACELAR

NION ALBERNAZ

JONAS PINHEIRO

WALDECK ORNl':LAS

LAEL VARELLA

MAGUITO VILELA

GIL Ct:SAR

JOAQUIM FRANCISCO

VICTOR FONTANA

IRAPUAN COSTA JONIOR

BASILIO VILANI

RICARDO FIUZA

181.

18 2.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

.202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

249. JOSt: CARLOS VASCONCELOS

250 • ASDRUBAL BENTES

213.

g4.
215-. -

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228. ,

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

. 237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

ANTONIO SALIM CURIATI

JOSt: DA CONCEIÇÃO

JOSt: VIANA

MESSIAS GOlS

BENITO GAMA

coss LUIZ MAIA

FRANCISCO CARNEIRO

JOSt: ELIAS MURAD

ALUIZIO BEZERRA

OSMUNDO REBOUÇAS

LUIZ IGNÁCIO LULA DA SILVA

GEOVANI BORGES

FERNANDO SANTANA

HELIO MANHí'$

JOAQUIM HAICKEL

PAULO MARQUBS

AMARAL NETO

ROBERTO JEFFERSON

RUBEM MEDINA

TEOTONIO VILElA FILHO

ANNIBAL BARCELLOS

OSVALDO COELHO

CHICO HUMBERTO

MAURO SAMPAIO

OSWALDO ALMEIDA

GERALDO CAMPOS

CHAGAS RODRIGUES

MANSUETO DE LAVOR

SANTINHO FURTADO

MILTON REIS

'JALLES FONTOURA

FRANCISCO PINTO

LUIZ ALBERTO RODRIGUES

ALOfsIO VASCONCELOS

DIRCEU CARNEIRO

PAULO ZARZUR

JOSt: SANTANA DE VASCONCELOS

SILVIO ABREU

ALBANO FRANCO

FAUSTO ROCHA

ARTENIR WERNER

JOÃO ALVES

Ht:LIO ROSAS

ROBERTO BRANT

LUIS EDUARDO

CARREL BENEVIDES

JOACI coas

LUIZ VIANA

JOSt: SERRA

THEODORO MENDES

MÁRCIO LACERDA

OSWALDO LIMA FILHO

NELTON FRIEDRICH

ANNA MARIA RATTES

OCTÃVIO ELíSIO

DOMINGOS LEONELLI

ROSE DE FREITAS

Ht:LIO DUQUE

AIRTON SANDOVAL

CASSIO CIJNMA LIMA

DORETO CAMPANARI

MÁRIO LIMA

JOSt: FOGAÇA

ANTERO DE BARROS

LEITE CHAVES

WILSON MARTINS

FR,ANCISCO ROLEMBERG

PAULO MACARINI

JOSt: PAULO BISOL

MÁRIO DE OLIVEIRA

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

12L

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

1.55. \

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

JOSt: COSTA

AUGUSTO CARVALIjO

RACHID SALDANHA DERZI

GANDI Jj\.MIL

NELSON WEDEKIN

UBIRATAN AGUIAR

NILSON GIBSON

AMAURY MULLER

.ross GENOfNO

NELSON SEIXAS

JOSt: CARLOS GRECCO

SOLON BORGES DOS REIS

MENDES RIBEIRO

MATHEUS IENSEN

WALDYR PUGLIESI

ADHEMAR DE BARROS FILHO

EDIVALDO MOTTA

GERSON PERES

EDUARDO BONFIM

RONALDO ARAGÃO

ARNALDO MARTINS

ADYLSON MOTTA

JOÃO DE DEUS ANTUNES

PERCIVAL MUNIZ

MANOEL RIBEIRO

JOSt: TAVARES

• HUMBERTO SOUTO

PAULO ROBERTO

MANOEL CASTRO

arnusT6vAM CHIARADIA

MENDES BOTELHO

~l':RGIO SPADA

ITAMAR FRANCO

AIRTON CORDEIRO

JUTAHY JONIOR

SIQUEIRA CAMPOS

BENEDITA DA SILVA

MOEMA SÃO THIAGO

PAULO RAMOS

JOsl': MARIA AYMAEL

GONZAGA PATRIOTA

LUIS' ROBERTO PONTE

CARLOS ALBERTO CA6

EUNICE MICHILES

ALOYSIO CHAVES

AGRIPINO I\E OLIVEIRA LIMA

ALEXANDRE COSTA

ANTONIO FARiAS

Sl\uro QUEIROZ

EUCLIDES SCALCO

JOÃO DA MATTA

JOSt: GERALDO

ROBERTO CAMPOS

BETH AZIZE

77.

78.

79.

80.

8L

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Ba.
90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

10L

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

73.

74.

75.

76.

69.

70.

71.
72.

57.

58.

59.

60.

6L

62.

63.

64.

65.

66.

67.
68.

ASSINATURA

ARNALDO FARIA DE SÁ

OSWALDO TREVISAN

JOSt: MARANHÃO

St:RGIO WERNECK

GENEBALDO CORREIA

SIGMARINGA SEIXAS

MARIA LOCIA

ELlt:ZER MOREIRA

ANTONIO GARPAR

LEZIO SATHLER

OSMIR LIMA

ANTONIO BRITO

ANTONIO PEROSA

• HAROLDO SAB6IA

At:CIO NEVES

HAROLDO LIMA

EDMILSoN VALENTIM

ALDO ARANTES

JOSt: TINOCO

DIRCE TUTU QUADROS

FERNANDO CUNHA

MARIA DE LOURDES ABADIA

DALTON CANABRAVA

BRANDAo MONTEIRO

PAES LANDIM

FERNANDO GASPARIAN

NELSON JOBIM

IBSEN PINHEIRO

JORGE HAGE

DARCY DEITOS

CHAGAS DUARTE

ERALDO TRINDADE

.ross LOURENÇO

JOSt: RICHA

RU'l BACELAR

RUY NEDEL

RONALDO CEZAR COELHO

VIVALDO BARBOSA

CARLOS CHIARELLI

DIVALDO SURUAGY

LEVY DIAS

MIRO TEIXEIRA

MÁRIO MAIA

ALCENI GUERRA

SANDRA CAVALCANTI

JOAQUIM SUCENA

FRANCISCO DORNELLES

OLAVO PIRES

ALUfzIO CAMPOS

GERSON CAMATA

RITA CAMATA

JOSt: AGRIPINO

JESSt: FREIRE

JONIVAL LUCAS

JORGE ARBAGE

EDSON LOBÃO

, v-§ 6!! -Que os constantes atrasos no pagamento dos be '
nezícaos, prejudaca os benefacdedoa, COt1'O no caso atual: os zeajuatea de novarbro -:
dezembro/ 87 e JaneJIO/88 não foram pagos; em mécha o atraso tem sJ.do de IraJ..5 de ee
tenta_mas, precJ.SaIrX?s dar um basta a essa culpa.bJ.1J.dade ao cceçctadcc-, pede a can:
puteçec dos ganhos fmanceJ..rQs fJ..ca cem o Governo, e a OOR, fica can os aposentados
e pensacru.atas,

L

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2L

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3L

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

4L

42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

5L

52.

53.

54.

55.

56.



25l.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

26l.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.
272.

273.

274.

275.

276.

MAURO MIRANDA

VIRGILIO GALASSI

TITO COSTA

FLORICENO PAIXÃO

JAYME SANTANA

CARLOS VINAGRE

EDUARDO MOREIRA

ALEXANDRE PUZYNA

LOUREMBERG NUNES ROCHA

RENATO BERNARD"I

1!:ZIO FERREIRA

DENISAR ARNEIRO

JOs1!: DUTRA

VITOR FACCIONI

JUAREZ ANTUNES

LUIZ SALOMl\O

JOs1!: FREIRE

PAULO PIMENTEL

DOMINGOS JUVENIL

MAURíCIO CORREA

NAPHITALI ALVES DE SOUZA

JOÃO PAULO

BONIFÃCIO DE ANDRADA

JOFRAN FREJAT

MUSSA DEMES

LUIZ GUSHIKEN

277.
278.

279.

28) •

28l.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289 •

29) •

29 L

292.

293.

294.

29 5.

296.

297.

'2-"98.

299.

3l o. '
30 L

302.

303.

LíDICE DA MltTA

ST1!:LIO DIAS

MARCO MACIEL

MAURIcIO NASSER

JAIRO CARNEIRO

WILMA MltIA

FELIPE MENDES

H1lLIO COSTA

AFONSO CAMARCD

JOÃO AGRIPINO

OSMAR LEITÃO

MltRLUCE PINTO

MILTON BARBOSA

C1!:SAR CALS NETO

VIRGILDÃSIO DE SENNA

FLÃVIO PALMIER DA VEI li<

CHAGAS NETO

WILSON CAMPOS

JOs1!: IDURA

SAMIR ACHOA

GIDEL DANTAS

CARLOS VIRGILIO

ORLANDO PACHECO

MIRALOO GOMES

CUNHA BUENO

ALYSON PAULINELLI

VINICIUS CANSANÇÃO
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EMENDA 2P017ª.!?_-O'----- ---,
t"tONSTITUINTE JOSÉ ELIAS

= PLII:N,l.ll'O/COWl5siO/SUIlCOWISS,;.O -----,

,.,-,- 'TU'TO/JUS'TlflC.aÇ,;.O --,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dispositi vo Emendado: Art. 2 1B

Dê-se ao artlgo 218 do ProJeto de cons t í tui ção da Comi!
são de Sa s t emat i z ação , a seguinte redação:

Art.218- É garantida a o i re í.t o de propriedade de imóvel
rural, cujo uso cor responda a uma função social.

§ único- A função soc i a l será de f'aru ca em lei, considerar
do-se aspectos de apr-ove r t ament.o r ac i ona l e ad'E
quada exploração da propriedade, bem como o berr
estar do pr op r í e t é r i o e dos t r aba l hador es- qUE
dela depe"dem

USTIFICATIVA

Toda a garantia do da r e r to de pr opr i edade cont i da no Pre
je t o da Comlssão de Sa s t emat i z ação está condicionada a sua corresoof

I dênc i a a uma função scc i aj -

'I O conceito de função social da pr op r a edade , é tal, come
vem prev rs t o , bastant,e fluido, o que levará fatalmente a mterpre t a
ções düb i as , que, no mínimo, acarretarão uma lnstabilidade juridicã
na área agrícola.

Assim propomos que tal ccnce r to seja de f m í do em Le i ar
dinária, sempre levando em cons i daração o aproveitamento rac i ona'I
da propriedade, sua adequada exploração, bem como o bem-estar do pre
prietário e dos trabalhadores que dela depedem. -

Finalmente, reiteramos ser temerária a e s t r a t a t rcação de
conce ato vago em sua essência, e fundamental para o pr-opr í e t ãr ao de
imóvel rural, num texto rígido como O de uma cons t í turção quando sua
de f'Lru ção poderá ser dada pela lei ordmãr.í a , que deverá levar em
consideração as condições sõc iu-econôcucas , tão diversas em nosso
País.

EMENDA 2P01782::.=.1 ---,
(il -CONSTITUINTE ÓSVALDO C-oELRO .-

(:J PLENÃRIO

PLII ...."IO/colll.do/lU-COIlIUIo---------..,

~""'''IO'-
PFL -

~..,.
"'1/6S

r
= TUtO,.unlflC~iD--------- _

EMENDA

Dê-se nova redação ao artigo 206, nos sE"guíntes temos:

Art. 206 - O aproveitamento dos poter.o::iais de energia hi
dráulica e a pesquisa e a lavra de recursos e jazidas minerais so
mente poderão ser efetuados por brasileiros ou empresas constituí
das no Pais, no interesse nac10nal, mediante autorização ou conces
sio da UniÃo, na forma da lei, que regulará as condições especificas
quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou ett
terras indígenas.

JUSTIFICATIVAS

A substituição proposta permite o aporte de capitais, tan

to na fase de risco, ou seja, da prospecção mineral, como também na
,fase de lavra, que exige longo período de maturação e que não deve

ser suportada apenas pelo capital nacional privado e estatal. Isse
se Justif1ca por ser o Pais altamente carente de poupan-ca interna e

não dispor de capitais naeaenaf,e na mineração, capazes de atender às
necessidades de investimento no setor.

A alteração proposta é importante por evitar o desestimu
mo, a fuga de capitais e, pr1ncipalmente, a insegurança do empreen

dimento por falta de continuidade. A determinação no tempo também,
é extremamente danosa por estimular a ambição do Ilinerador em explo
rar aceleradamente a parte Ilais nobre da jazida em busca do ressar

cimento do seu investimento e dos lucros imediatos, provocando, COD:
isso, 4 simples depredação do jazfmento.

os
r.r -(-_-/cHlTlnMn__-==_"--------_

EMENDA 2POli~1_-8 ---,
tJ CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI

PLtIlAlIlo/CtlMISSiO/IUICCIolISSlo -----,

r;,--------------TE:nO/JUHI"C4Çio-------- --,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dispositivo Emendado: Arbgo 221

Dê-se a seguinte redação à integra do art~go 221 do Pro)!:!.
to de ccnscLcuí.çâo , da ccm.eeâc de Sistematização:

Art. 221 - A política agrícola será planejada e executaãa
com a parta.cãpaçâo e~etiva dos setores de produção, comarcLaj.a.aaçâo ,
armazenamento e transportes, levando em conta instrumentos oz'edati
cios e fiscaJ.s, bem corno a prestacão de aas ãaeênca.a técn~ca e Inceii
tivo ê tecnologia e ã peequa.ee , na forma da Len , =:.

§ 19 - O plano nacaonaã de desenvcãvamerrec agrário, de exe
cuçâo plurianual, compatnk.a.La.aar-â as "ecões de po'l.Lta.ca agrícola, P2.
11 tiaa agrária e reforma agrárJ.a.

tamentos r~r;~s- s~r~oà~i~~~d~ee~a~;~~ipação de cooperativas em asse~

§ 39 r- Cumpre ao Poder Píib La.co promover pcj.Lti.cas adeqi.a
das de estimulo, ass i seêncae técnJ.ca, extensão rural, seguro agr!
cola, cooperatJ.visrno, colonização e crédatc fundiár~o, bem como de
deaenvoLvamentic e financiamento para a atividade agropecuária, agr~
industrial, pessquea.r-a e florestal.

JUSTIFICATIVA

o blnqru.o do problana ecrârao bresajerrc é política agrícola e a ~
forma da d1.visão ;m terra.

se ambas se caT\!?lenentam, a exclusão de ma parte do problema :Imo1:
ca na. negação da outra, qua.rY.b se terá, então, a regativa do problema agrIcola: -
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A autonaru.a do texto proposto objetava dar o realce à po'Htnca acrr'I
cola, sendo que o "caout;'' e seus t:ês -carâerafos D5;m à calva a .irrpor-câncaa .ee
tc:àos os ângulos da cemplexa questao 'rurâco'la no pai.s ,

A omentacâo cc;nstl.tucl.onal serve de parârretro para o Ieça.s.lador or-

r

JUSTIFICATIVA

A ccsnpetêncaa da uruâc para desapropraar' JJTÓVel por mteresse eccaat ~
ra fJ.11S de reforma açrâme , quando não esteja cumprandc sua func~ socaat., está fl
xada tão rumicaosarrente no artl.go consta.tncaonak e seus seas paragrafos, que a ex
pcsacão do "caput;'' e o elenco dos parágrafos oonsta.tan, a própraa fundamentação ôas
regras astebe'lecadas , caro netêrae de dnre.rto matem.al, e de dazeatio processual.

É pr-incfpao auto-apj.acâvel , a tornar despacaenda maacr )UStJ.fl.catlva,;e
la ponderação do prôprac texto.

EMENDA 2P017ª,ª-6tJ CONSTITUINTE ALYSSON PAULI-N-EL'-L-j-----------,

PLUIJ.1I10/CCI.tIS$ÂQ/5UICOlolISS.i.O---------_, r
re-r- TnTQ/~!lST'F'CJ.Cil> __,

EMENOA SUBSTITUTIVA

naspos at.avc Emendado: Artl.go 227

Dê-se a seçuant;e redação à a.nt.eqxa do artl.go 227 do ProJ~

to de const.xtiua.câo , da ccrmeeêc de s i.s'temati.aacâo s

EMENDA 2P0179.º~8tJ CONSTITUlt'TE .JosÉ LCUREl'ÇO -=-------------,

[=J PLENÃP IQ

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

"§ 3Q - O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira
em cooperativas, levando em conta a proteção ao meio ambi

ente e a promoção ec:ai3mica.e social à::s garimpeir~,dando-lhe

prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavr
dos recursos e Jazidas minerais, nas áreas onde jã estejam

atuando."

Dê-se ao § 39 do art9 203 do Projeto a seguinte redação:

=- TlnOIJl,IlTlflC.~io---------_----_,Art. 227 - O trabalhador ou trabalhadora, não pr-oprxet.ár i.o
de amôve í rural ou urbano I que ocupe como seu por c a.noo anos ~nl.!!
terruptos I sem oposi.câo 1 nem zeoonhec amentic de dcmfna.o e Lhe i.o , area
de terra não auper-a.or- a ca.nquentia hectares, tornando-a p.rodut ava '-'0= I
seu trabalho ou de sua famíll.a e tendo nela sua mor-eda.a , adquar a r-dhe- I
~a~ pr-opraedade meda arrt.e sentença dec Lara t.ôraa devadamerrte transcrl:. I

I
li
~ I
I:1 A prescracâo aquasatava da propraedade 1.ITÕvel, rural ou urbana, pelc

J I trabalhador ou trabalhadora, resperêeôe a dencrninacâo reçaonal, e a regra de que

i ~~~:~~~~:~~ ;:CvâI~~s:re~~~a:ak~~~~~d~~
) quando nele resrôe, só ou ceei sua famil1a, vakomaando o J..IrÓVel, em .reconhecanen
J to judaca.al., no processo usucapaendo.

r;T Tt:xTO/~~ST'f1tAÇÃO __,

Dispos1tivo Emendado: Art1go 217

A modiflcação proposta, no tocante à substituição de:

"organizará" por"favorecerã a organização", relativamente à incum

bência do Estado quanto às cooperativas garimpeiras, procura melho
qualificar a ação estatal no setor considerado, que há de Cingir-se

propriamente ao fomento, mas não à iniciativa da organização das

entidades cooperativas, que resultará sempre da agregação espontâ

nea das pessoas interessadas.

EMENDA 2P017ª~-4
f:J CONSTITUINTE ALYSSON PAULIN-E-L=LI----------·

l'LENARIo

Dê-se a seçuarit,e redação à a.nt.eç re do artlgo 217 do
to de cons t a tua.câo , da comissão de s i.s tematnaacâo e

Dê-se ao art. 207 a aequa.rrce redação:

r.r TtnO/JUSTlnCAçio __,

PL~~Ai;;CO..'511ÃO/.UBCO..,55io------

v - a pesquxsa , a lavra, o enraquec rrnerrto , o reprocessamento, a y

andus t.r i.e.Laaaçâo e o comércio de rnln~rlos nucleares e seus d!;.

r aveeos ,

hadro-

incisos

2P017~J-6
ÇONSTITUINTE JOSÉ LOURENço

I - a pesqua.aa e a lavra das j aza.daa de petróleo e outros

carbonetos fluídos, gases raros e gás natural.

a r-ef i naçâo do petróleo necaonal, ou estrangeiro.

"Art. 207 - conataeuem monopô.Lao da Un~ão:

III - a ampor-tiaçâo e exportação dos produtos previ.atos nos

I e 11.

IV - o transporte mari timo do petróleo bruto de origem neca.onaj, ou

de õerrvaôos de petróleo pr-oduzrdoa no País, bem assem o tran~

porte, por meao de condutos, de petróleo bruto e seus ôerrva

dos, gases raros e gás natural de qualquer ozu.qern ,

EMENDA
l?

Art. 217 - Compete à una.ãc desep.ropr-i.ax por ancer-ease ~~
c i.aj, para flns de reforma agrária o amôveL que não e s ce j a cump'ra.ncc
a sua função eocc.e ã , meda.anbe pxéva.a a.ndena aacâo' pelo Justo valor ,eM
titulos da d.Iv.i.da eqr-âra.a , com cláusula de preservação do valor real,

5 reeçecâveae no prazo de até vanee anos, a par-tur do segundo ano de
~='I sua emi.saâo , e cuj a utn.La.zaçâc será de f i.na.da em Le i .

~ § 19 - As beneec.eor-aee serão .i.ndenaaadas em d i.nhe i.zo ,

§ 29 - O orçamento flxará anualmente o volume total de ti
;:1 tulos da ddva.da açr-ára.a , as sam como o montante de recursos em moedã
;), para atender ao programa de reforma aqr-ârae no exercIcro .

~! § 39 - A deeapr-opri.acâo a que se refere este art aço será
~' precedida de processo admanastr a t.avo , fundamentado em v i.atior-a.a do
~I amôvel rural, qaz-an t.a.da a par-tn.capacâo do pr-opr-aet.ár ro ou de seu r~

presentante.

§ 49 - Não será de s ap.ropza.ado arnóveL rural, para f a.na de
reforma agrária, sem a pr-êvae aprovação do plano e do orçamento de

::l assentamento pela autioza.dade competente.

§ 59 - São a.nsuacept.IveL de des apxopr-a.aç âo para f a.ns de r~

forma açr-ára.a , nos termos da lei:

I - Os pequenos e mêô.roe 1mÓVel.S r uraa.s , desde que seu pr~

pr-a.et.âr-ão não possua outro;

II - A pxop.r.i.edade produt.ava r

III - A parte pr-odut.ava da p.ropraedade , Lama t.ada , neste ca
50, a deaapxopr-a.açâo , ao méxamc de setenta e cancc por cento da áreã
total, se ass ím desej ar o pr-opr-a.etiârao ,

§ 69 - são a sent.as de l.IDpostos federal.s" estaduais e muna
çdpaa.s , as oper-acôep de er-eneeerêncue de amõvea.s desap.ropm.ados para

_fJ.ns de reforma agraria. _



0659

19 - O mcnopô La.o prevn s tic neste artJ.go a.nc Lue. os x a acoa e
resultados decorrentes das a ta.va.d adea ali menoa.onades ,

29 - :t: vedado à UnJ.ão ceder ou conceder qualquer tn.po de
par-tac apaçâo , em eSpéC1.8 ou em valor, na exploração de
j aaadea de petróleo ou gás natural, salvo nos casos de
r-eoapr-oc.í.ô aôe , em relação àqueles países onde encxôa
des bras í Lea.r as exerçam t aa s e t.tvadedes ;"

t: PLENÁRIO
= TUTC/J

IJS1IrlcAç.io
-,

i! g §. ! .! li. .! f !> s ti Q:

A Lei n9 2.004, de 03 derj."Ubro de 1953, da.spôe em seu

artigo 19, verbis: / /

Acrescentem-se ao art. 182 do Pxo jeto os Lncasoa VIII e IX e ao 18B

os J.nc1.SOS III, IV e V e §§ 40 e 50, aupzama.ndc-eae , em conseqüênci.a ,

a alínea "b" do a tiem lI, do § 10 I e o § 11 do art. 184, e altere-se

a redação do anca ec IV do art. 196 na forma abai.xo e

Art. 182 _ Compete à umêc J.nst1.tU1.r arnpos tos sobre:

JUSTIFICACAo

a) Quanto ao Imposto Onico sobre Combustíveis Líquidos ou

VIII - Produção, ampor-tacâo , c arcuLacâo , das t.rabua.cão ou
consumo de Lubza f a.carrte s e combus t Ivei.s Lfquados ou gasosos e de ener
9J.a eLê t r ace , arnpos to que anca.da.r-â uma só vez sobre qualquer dessas
operações, excluída a .i.ncadêncaa de outro 't.ra.but.o sobre elas;

...................................................Art. 196 -

Art. 188 _ A unaâo entregará:

IX - a extração, a c a rcu Laçâo , a d i.s t r abu i ção , a exporta
consumo dos rru.ne r aas do País enumerados em 1eJ.., ampos tio que
uma só vez sobre qualquer dessas operações, observado o da.a
f a na L do 1.tem en ter a.or j -

cão ou o
a.nca.da r-á
posto no

tributação ún2ca:. pela unaãc com distribuição de parte do produto da

arrecadação aos Estados e Municípl.os, signlficou importante ccnquaa

ta no campo do Direito Tr1butârio.

Sem preJuízo da participação das esferas Estadual e Muni

cipal na respectiva rece~ta tributária estabeleceu-se, em relação a

esse imposto, tendo em vista seu campo de Incrdêncxe - eervacos pú

blicos prestados sob ríg1do controle da união, em regime de conces

são uma técn1ca. fiscal econêmaca e eficiente, simp11.fl.cadora ele

A substituição do Imposto Onico sobre Lubrificantes e coa
bustiveis Liquidos e Gasosos - IULCLG, por. tributos de competenci~

estadual e rnun1cipal, que incidirio sobre os derivados de petróleo,

inviabilizará a manutenção de precos uniformes em todo o território

nacional, gerando dificuldades, ainda, no que diz respeito ao con
trole dos mesmos preços.

bl Quanto ao Imposto Or. o obre Ener ia Elétrica.

A cobrança de imposto~IO re energia elétrica Da fo,rma de

IV - A vinculação de receita de 1m.postos a órgão fundo
ou despesa, ressalvados o imposto mencionado nos incisos VIIÍ e IX
do artJ.qo 182, a repartição do produto da arrecadação dos impostos
a que se referem os artJ.gos 187 e 188, a destl.naçâo de recursos pa
ra manutenção e desenvolvl.mento do ensino, como de t.e rrmnado pelo ar
tigo 245, e a prestação de qarantJ..As as operações de crédl.to por an
tecipação de receita a que se refere o art1go 194, S 60, I.

111 _ aos Estados, Da s trra t;o Federal, reunac Ipaos e 'rer-ra-.
t.ôraos sessenta por cento do produto da arrecadação do ampo s t.o sobre
Lub.r a f acance s e combua t Lve a.s Li quados ou gasosos mencaonado no a tem
VIII do art. 182, bem como dos adac a.onaas e demaa.s gravames Eedezaa s
ancadence s sobre os refer~dos produtos;

IV - aos Estados, Da s trr a t.c Federal, Nunac Ip.i.os e TerrJ..-
t.ôr ros o i.tien t.a por cento do produto da arrecadação do ampcs t;o sobre
enerq i a e Jê er-i.ce menca.onado no a tiem VIII do art. 182; e

V - aos Estados, D1.str~to Federal, MunJ.cíp~os e TerrJ.. tó
rJ..05 noventa por cento do produto da arrecadação do l.mposto sobre m~

nezaa s do país menc i.onado no a tiem IX do art. 182.

s so - As 1ndústrias conswndoras de minerais do Pais po
derão abater Oimposto a que se refere o item IX do artigo 182 do 1ID
posto sobre a ca.rcuãe çâc de mercadorJ.as e do imposto sobre produtos
l.ndustr~alJ.zados, na proporção de noventa por cento e dez por cento,
respectJ..vamente.

"§ 42 _ A entrega dos recu de que tratam os a.cens
III, IV e V será efetuada nos termos da e a, complementar, que pode
rá dxspcr sobre a forma e os fans da aph. çâo, estabelecerá os cr-ieêraos dã

d~stribuição proporcionais à superfície, população, producão e con
sumo, adacaonendo-eae , quando couber, quota compensatória da área
~nundada pelos reservatórios.-

r

"Art. 19 - ConstJ.tuem monopõLao da umâc r

- a pesquisa e a lavra das Jazidas de petróleo e outros hidro

carbonetos fluídos e gases raros, exa.s terrtes no territórl.o n,!

cional.
11 - a refinação do petróleo nacional ou eat.rençea.rc ,

lI! - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou

de derivados de petróleo prcduaadca no país, e bem assim o

transporte, por mei.o de condutos, de petróleo bruto e seus d~

r aveôos , ae aam corno de gases r-aros de qualquer origem. 11

A conscatuaçâo de 1969, por seu turno, alçou à cat.eço
r ae de norma cons t.a tuc í.onaâ , a pesqui.s e e a lavra de petrõleo em teE.

ritórJ.o nacaone'l , corno se lê do Art. 169:

"Art. 169 - A pesquasa e a lavra de petrõleo em territ§.

r ao necaone.t cons tu.truem monrapõLi.o da uru.âo , nos termos

da 1ei. 1I

:E da maz.oz ampor-tâncc.a para o resguardo dos interesses

da UNIÃO e da PETROBRÂS ae j am elevadas à c atieqorra a de norma ccnsca-.

:> tucional todas as e.t.avadedea que J.ntegram o moncpô Lao 1.nstJ.tuído p~

la LeJ. nç 2.004/53, o qua; fJ.cará, e.ss am, pr-otieqa.do de eventuais m~

danças da legislação ord1.nár1a ..

De outra parte, embora o gás natural se j a uma forma p~

la qual o petróleo se apresenta na natureza, é de toda a conveniên

cia explicitar tal ponto no texto oonst.í.tucaonaâ , para evita~ as in.

terpretações. que pretendem dJ.scutir a inclusão do gás natural no m3,

nopólio da Le2 2.004/53. /

A inclusão obJ etiyá p1sSibilitar o pr-ossequarnerrto de ~
tividades exercidas no extieza.oz pela PETROBRAs, através de sua sub

sidiárlà BRASPETRO, a qual atua, em vâra.os palses, na exploração de

petróleo, com par-t.Lcapaçâo nos resultados dessas pesquisas.

Como está atualmente redigJ.do, "O Parágrafo Iiru.co do ~
tigo 207 podera.a inviabJ.lizar o pzoaeequamerrto dessas acnv.íôedes da

BRASPETRO no exterior e a celebração pela mesma de futuros contra

tos de exploração petrolífera.

O Brasil ê , ho je , detentor de valiosa üecnol.oç a.a de e:i

ploração de petróleo, pr-a.ncd.pa.lmentie em águas profundas, que repre
senta importante paer-tmônao a ser u tn.La z ado para a par t acapeçâo br~

aaLe í.r-a em tiaa.a atia.va.dadea no extieza.or-,

Por outro lado, a cooperação J.nternacional na explora

ção do petróleo tem se deaenvoLvz.do fortemente e a d í.spoaa çâo res

tritiva constante do Parágrafo único do ~t. 207, em sua atual red~

ção, poderaa deaxar o Brasil à margem dessa cooperação, com preJui

zos para o País e para seus eêcmcos ,

No que se refere ao 1.nc1.SO V do Art1.go 207, a redação

proposta reproduz a do a nca so VI do ProJeto.

A alteração da numeração resulta da supressão do d Lspq

S1.tl.VO anterior, que levava tal Lndaoaçâo numêraca ,

Entende-se neceaeêr-a.a a permanênca.a do r-efera.do 1.nCi50
no texto em va.r-trude do da spoet.o no 1noJ.SO XXII do artigo 23 do Pro

Jete constl.tucional.
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ativ~dades e ao mesmo tempo equãnime e racional na d1stribuição dos
bene fícl.OS _

gurança indispensáveis ao desenvolvimento normal das atividades de

mineração.

Por outro lado a aplicação vinculada dos recursos arreca

dados assegura a contrapartida da União, Estados e Municípios n~ com

posa çâo dos dema as fundos necessários ao desenvolvimento de projetos

a cargo ou de interesse das três esferas administrativas, em setor
básico da econom1U como é o da energia elétrica.

A Emenda proposta .. porém, contempla de forma mais gener.2.
sa os Estados, Distrito Federal e Municípios pois, ao invés dos 60\

prevl.stos vigorantes hoje, a Emenda destina ~quelas Unidades 80\
do produto da arrecadaçÃo do tributo, ficand~ a União com apenas

20\.

2) A mineração demanda grande mobilização de recursos f,! ~

nance1ros, investimento prévio em pes~ geológicas e tecnológ.i

cas, assim como a implantação de toda uma infraestrutura. Portanto,
além das instalações de mineração e tratamento dos minerais, são
construídas rodovias, estradas de ferro, instalações para abasteci
mento de água, redes de energia elétrica, telecomunicações e outros

que não GÓ permitem a operação das !ninas como acabam servanãc t~

bém às populações de área de influência das minas.

3) Na at1vidade minerária há um alto r1SCO econômico,

po1S o resultado das pesquisas é essencialmente aleatório.

m1n~

c,,!!!

até

"1.[/iA~IO/CCI,lISSÃO/ÇUBCIlI,lISSÃO ---'

EMENDA ADITIVA

Acrescente ao Art. 20 o § 612

O pessoal a sero/iço do Poder Executivo da adminstração direta

da União, Estados, Municípios, Territórios e Distl'ito Federal não

poderá ultrapassar a 1% da pccu Iaçãu total destas unidades admins

tradoras e nem t anpouco seus gastos com pessoal poderão exceder
50% dos resoectivos urçanentos ,

JUSTIFCATIVA

o uso da máquina estatal para oaj etIvos pessoais e de grupos

políticos. sempr e trouxe enormes prejuízos no País.

Ao inchaço deame.f Lda segu~m-se CO'3 consequê.rcIa os ba.ixos
salários, a de smot ãv açãn e a influência.

Com o excesso de pessoal não há como remunerar adequadamente

o funcionalismo. Assim seu trabalho cai em produt Iv i dade e efici
ência, deixando o poder públl.co s e,a as necessárias defesas contra

os rnteresses de e apre t t e.í ros , f'orneceoor-es e beneficiários. '
Mecanismos eficientes de cont ro Ie de p rodoção e pcodu t Ivãda

de aLfadas a uma política respo'1sá'lel de cargos e salários, aori

mo.ramento permanente são Ln f l spe rs âve Ls para qU2 o Poder Público

f'orme e marrte.tha a seu serviço um corno f'undamerrt a I que necessarj
anerrte deve ser o melhor e mais efic.iente, pois ce re.roe e repre 

senta os mteresses da popu tação e não de indivíduos ou empresas
pat-t j eujares ,

\

\
PLENARIO

= TEXTO/~lISlI'ICAÇi.O'--- ___,

'I

Ademais, a maturação dos investimentos no setor de

ração é sempre de longo prazo. Desde o início das pesquisas de
pc até o começo da lavra passam-se longos anos, algumas vezes.

10 ou 20 anos, tal como ocorre nos projetos de grande porte.

.. i

OUtrossim, como os capitais aplicados sio elevadíssimos,

o inicio da extração do mineral nem sempre leva i imediata obtenção
de bons result:ados econômicos. Vários aJl0S aio necessários at.é que

as empresas de mineração alcancem uma situação financeira favor!

vel, face, principalmente, aos pagamentos de juros e amortizações
dos capitais mobilizados na forma de empréstimos e financiamento

de terceiros. ~7

I
Finalmente, v1sando à manutenção das regras atualmente

previstas na Constituição, estabeleceu-se a possibilidade das indú~

trias consumidor~s de minerais utilizarem o valor do ZUM como créd!

I
to no imposto sobre produtos industr1alizados e no imposto sobre

. cricula9ào de mercadorias proporc1onalmente à distribuição de r~

ceita tributária.

c) Quanto ao Imposto Onioa sobre minerais.

o ciclo econômico do c1nério, compreendendo Bua extração,

circulação, distribuição e consumo, é tr~tado através de um só ~
posto: o imposto único .obre .inerais;<I~.

I 'Essa a forma encontrada, a partir de 1934 - e mantida até
hoje - de não onerar-se a atividade minerária pela ane ídêncâa de d1
Versos tributos, preservandO-se, dessa forma, o desenvolv1mento n;
cional através da v1abi1izacão desse setor bás1co.

o ProJeto Substitut1vo acaba COm o 1UM e faz incid1r s~

bre as substânc1as minerais o 1CM, cuja aplJ.cação não exc l ua a con

corrência de outros impostos sobre aquelas fases do ciclo econôm1c~
do ml.nério.

A ativJ.dade m1nerár1a possu~ algumas características es~

c1aliss~as, que recomendam um tratamento tr1butário d1stinto d~

apl1cãvel aos demais setores da economia. Eis alguns tracos d~stin

t1VOS:

1) O regime juríd~co da dualidade da propriedade. cabendo

à União o domínio do subsolo (art. 22, VII, do Substi
tutivo), independentemente de quem seJa o proprietãri~

do 8010. As jazidas minerais 8ã~1 por consequência,
sempre de propriedade da União.
A manutenção do 1UM na competência da União, junto com

o propriedade do subsolo e o poder de legislar sobre jazidas, minas
e outros recursos minerais, (art. 24X:1, do Substitutivo), conf~

riria n União os elementos necessárfÓs ra implementar uma politi
ea nacional e unificada para O .e~r,l propiciando condiçÕes de .~

A parte que toca ao mercado interno faz com que, por efei
to de nlavancagem, a indústria minero-metalúrgica produza um resul
tado de 66 bilhões de dólares, o que significa 25\ do PIB.

Fãcil é concluir-se, porta o, que a retirada do IllM, c,2
ao preconiza o Projeto, gerArá um criscÚDo da carga triburária i~
cidente ~obre os ainêrios e aca e~á:

a) A nível de mercado 1nterno, o aumento de preços dos

produtos que têm nos minerais sua matéria pr~a.

b) A nível de mercado externo, a perda de compet1v1dadedo
minério b!asile1ro perante os países compradores.

Logo uma política f1scal meramente arrecadatórla, poderá

levar ao desestimulo a ativ1dade m1neira. com a redução das at1vida
des 1ndustr1a1S e o aumento de ~portações, por falta de estimul~

à pesquisa de minera1s carentes ou de minerais hoje apenas suficieE
teso Trata-se, portanto, de um setor estratégico para o desenvolvi

I ~ento e a econom~a nac~onais.

A extinção do IUM, ao 1nvés de J.novar a arrecadação tr1b~

tár1a sobre esse ~portante setor, s1gn1f1ca um autêntico retroce!
so pela excessiva oneração desse bem primãr1o.

A 1ndústr18 extrat1va mineral em muito tem contribuído
para o desenvolvimento da economia brasile1ra, seja como fonte gera

dora de recursos, atendendo aos compromissos internos e internaci~

nais do Pais, seJa como fonte supridora de matérias-primas da indú~

I tria nacional. A Produção Mineral Brasile~ra tem representado alg~

em torno de 4 bilhões de dólares, exceto energéticos, para os merc~

dos interno e externo.
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II!I _ eucorí.eacâo , 'reconhecament.o , c redenc.í.a

menta e acompanhamento de qualidade pelo Es

tado ..lI

Just~íicação

~P.l,ltlIDO~

l PMDB

,.,.,.. PLrJUoltIO/cDI,lI";;OI.U.CD.. III;;O ~

~ Plenário

EMENDA 2P017~~'---..:·1,-- ~
[9jAPHTALI ALVES DE SOUZA

EMENDA MODIFICATIVA

Oê-se ao "caput" do artigo 201 a seçumte redação:

Para haver pluralidade e Labez'dade de ensino, corno garan

tJ.a de educação democt"á:-ic"l" a.novadoza e cri.adoxa , é neces -âr í.o

ôeaxer autonomia ã escola par-tacu.Lar , Ea.cando com o Estado o poder

de autoc.raar I reconhecer I credenciar cursos e acompanhar a quali

dade de ens ino .

Plenário

09:- '::~'? L_:~

092- Moysés Pamerrte L

067- Roberto Brant

068- Homero' Santos

069- Mauro Campos

070- v.í.nfcaus Cansanção

071- Albérico Cor-dea.no

072- Arrtômc Ferrel.ra

073- Gui.Lher'me Palmeira

074- Roberto Torres

075- Da.vaLdo Suruagy.

076- José Thomaz Nonô

077- Robert-o Augusto

078- José Carlos Cou't a.nho

079- Sl.mão Sessim

080- Gustavo de Faz-a.a

081- Francisco Dornelles

082- FlávJ.o Palmier da Veiga

083- Osmar Le a.tiâc

084- Deru.aar- Ar-near-o

085- Aloysio 'I'eixe íz-e

086- Afonso Ar-anos
087- Feres Nader

088- Féib a.c RaunheL't t a

089- Rubem xedane

C30- Roberto Jefferson

56- Roberto Vl.tal

57- Bona.fàc a.o de Andrada

58- Dalton Canabrava

59- José El.aee Murad

60- Lael Varella

61- Virgíll.o Galass~

62- Mauric10 Campos

63- Mello Fr-ear-e

64- Leopoldo Bessone

65- Sílvio Abreu

66- Álvaro AntônJ..o

1+'1- \valdeck OI'nelas

48- Ml.raldo Gomes

49- José Lourenço

50- VJ..rgildásio de Se na

51- Gú César

52- Ronaro Corrêa

53- LU1z Leal

54- l1arcos Lama

55- ZJ.za Valadares

28- José Haura

29- Na.Lscn Gibson

30- José 'I'a.noco

31- Gonzaga Patriota

32- José Mendonça Bezerra

33- aaLscn Machado

Assinaturas

01- Ubiratan Spa.neLâ a,

02- cant.os Cotta

O3- Oscar Corrêa

04- 'José Santana de Vasconcelos

05- Aloísio Vasconcelos

06- Ronaldo Carvalho

'07- Rosa Prata

08- Ml.~ton Rea.a

09- Ha.Lt on L,irna

10- Aécio Neves'

11- Costa Fer-r-ear-e

12- Enoc Vieira

13- Onofre Corrêa

14- VJ.e~ra da Silva

15- doaquam Haickel

16- Jayme Santana

17- V1tOt' Trovão

18- João Castelo

19- Arrtoni.o Gaspar

20- AlbérJ.co F1lho

21- wagner- Lago

22- Ell.ézer Moreira

23- Paulo Marques

24- Inocêncno tn ave rr-a

25- José Jorge

26- LU1Z Fr-e ar-e

27- Osvaldo Coelho

34- .raar-o Azi

35- Leur Lornanto

36- Ângelo Magalhães

37- Benito Gama

38- Nestor Duarte

39- Jonival Lucas

40- João Carlos Bacelar

41- Fernando Gomes

42- Lua s Eduardo

43- Sérgl.o Brito

"'~.:~~,JEp:çi Gge~
45- L anca Tc Lxear-a

46- João Alves

Investimentos de capital
es t r anqe ar o serão estlm~

lados no Interesse naClE.
nal e dã scap í í.nacos na

forma da j e i •

Art.20l-Ds

JUSTIFICATIVA

Assinaturas.

01 - Naphtali Alves de Souza 07 Bdaval do Motta
OZ - Mauro ~flranda 08 Antonio Gaspar

03 - Acival Gomes 09 Luiz Soyer
04 - José VIana 10 RI ta Camata
OS - Arnaldo Moraes 11 Al cen a Guerra
06 - Jonas PInheiro 12 Magu a t;o Vilela

EMENDA 2P01795·9

Ubiratan Spinelli

Substituir a palavra "verificação" por "acompenbenento",

redigindo-se assim o inciso:

Emenda Subst:itutiva

~ítulo VIII

Da Ordem Socia1

Capítulo III .

D~ Educação, da Cu1tura e do Desporto

Art. 242, inciso 11

o art. 19 da Resolução n'? 3, de 1988,

impede o recebimento deste Substntut avo ,

... ~m1;l~
Constitu nte 'ULISSES GUHIARAES

Pres~dente da Assem léia Nacional ConstituJ.nte

r;;-r J'LEIIÁIlIO/COllISll;.O/lIUllCOllIUIo ---,

rer- ~TEllfo/~un"lc..çio _,

I
'I
.!
q Achamos por bem subs t í tu.í r o termo lIadmltldo" por Iles

!t anul adosv, tendo em VIsta a redação proposta, colocar em dúv i da

Iace i t ação co capa t a I es t r":::o~: :::~.:: ::'::.::~:::'::': saa
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EMENDA ADITIVA

257- Daz-ce Tutu Quadros

258- Adhemar de Barros Filho

259- Paulo Zarzur (em apoa.amerrto)

260- Mendes Botelho

261- TJ..to Costa

262- Koyo Iha tem apcaemenco)

263- José Egr-e j a

264- Nelson Se axas

265- Har-a.a de Lcur-de s Abadia

266- Jofran Frejat

267- ValrnJ..r Campelo

268- José Guedes

269- Geovani Borges

270- Márcia Kubitschek

271- Francisco Car-nea.r-o

272- Sa.gmardnga seaxas

273- Mauricio Corrêa,
274- . Geraldo Campos

275- Cunha Bueno

.27.6- Edson Lobão

277- Carlos Vuglho

PUNARIo

, Acrescà-se ao capitulo I do Titulo VII, do ~Jeto de Constituição da
Canissão de Sistem3.tJ.Zacão, o sequinte disoosl..tivo: .

JUSTIFICATIVA

l;:>lEN11A "l:DIFICATIVA

substitua-se o art. 228, I e lI, do projeto de Constituição de CJ:missão
de saeeereeãaacêc 'Pelos seçuintes dísposutdvcs , renunerando-se os demais:

Na forma ecerc está redJ.cn.do, o J.nCJ.SO I, trata caro mstJ.tuição -:J.naI1t:e1.
ra bancâme , a at1vJ.dade de seguros, prevíôêncre pravade e capJ.~zaçckt que sãõ
atavadades nãobancâraas , e cujo reracacrerrentc cem o sasuerne bancàrao se deve a
anteresses de corercaal.tzaçâo de 'Orodutos nunca 'Cela sem=:1hançade suas atJ.v1.~

des,
Tanto asec é verdadequeoórctào ·-quaregulanenta a atJ.vidade de seguros ,

ccevaôêncí.a e caoitall.zação é a SUPermtendêncl.a de Seguros Prl.vados - SUSCP e o
óraão que cuída de todo o sa.eterna de resseguros é o Instituto de Resseguro do Br~

si.L.

As atdvadedes prev'idenciárJ.a/securitárJ.as e de cameaãazacão não têm ~
gação can o Banoo central.

i\rt. 228 - O sistara financeJXo nacaonal., estruturado tJe forma a DratD

ver o desenvolvmento eqw.1.J.brado do 'Pais e a servir aos mteresses da ooleb.vJ.dã
ôe , será regulado em lei cerrpletrentar que d1sporã, .ínctusrve , sobre: -

I - a autcrazeçãc para o funcaonanento das institw.çÕes f!nance:Lras, ~
seaurado às Instataneôes bencâmes cãícaara e pruvadas acesso a todos os 1.I1S~
tos do rrercado fJ.nanceiro bancâxao..

II - a eutoraaacâo e funcionanentD dos eseatejecínentcs de seeuro, pr~

viôêncra e oaortaâazeção , b=m ocro dos órgEPs ofacaaí.s flsca1J.zadores e resseQUr.!
dores.

III - as condi.çôes cere partacmacâc do capital eserancearo nas ms~

tnacôes a que se referem os itens anteriores.

235- A1rton Cordeiro

236- Afonso Camargo

237- Renato Bernardi

238- Alércio Dias
239- Mussa Demes

240- João Lobo

241- Paes Landam

242- José Ll,1~Z Ma~a

243- Felipe Mendes

244- Jesualdo Cavalcanti

245- Álvaro Pacheco

246- José Teixeira

24 7- AnnabaI Barcellos

248- Eraldo Tr~ndade

249- Chagas Rodr-a.gue s

250- Luaa Soyer>

251- João Natal

252- Sólon Borges dos Reis

253- Caa.o Pompeu

254- Maluly Neto

255- AgrJ.pino de m avear-e Lama

256- Antônio SeLam cur-a at a

~ - TI!:lCTO/~I)STIFI=.Çi.O --,

EMENDA 2P017~U?,-,-7=-- 1 r:r"t'L"'''~
PConstitmnte lIfif IJcnunqos . C-. _ _J

"'------------- TUTO/~llST(r1=.~i.o ~

164- v acerrte Bogo

165- Ottomar' Pinto

166- Marluce Pinto

167- ncaero.t.ôo Cavalcanti

168- Henrc.que Eduardo Alves
169- Ismael Wanderley

170- Arrtomc Câma.ra

171- Ivo Cersôs âmo

172- Levy Dz.es

173- José Elias

1711- Paulo Roberto Cunha

175- Saquear-a Campos

176- Antôn~Q de Jesus

177- Jalles Fontoura

178- Bezerra de Melo

,17'9- Aflf Donu.ng ca

180- Alysson Pau LaneLk a

181- Christovan Ch a.ar-ada.a

182- Már10 de mâvear.e

183- Sérgio Werneck

184- José da Conceição

185- Genésio Bernardino

186- José Geraldo

187- Carlos Alberto

188- Lavoa s a.er- He a.a

189- José Agr-ap Lno

19O- FlávJ..o Rocha

191- Iberê Feru-e a.r-a

192- Arrtênao Carlos Franco

193- AssJ..5 Canuto

194- Rachad Saldanha Der-z a

195- Chagas Neto

196- Fr-anca s co Sales

197- Ronaldo Aragão

198- Ri.car-dc FJ..úza

199- .Joaquarn Fr-arica.aco

200- SaLa'ta.eL Carvalho

201- tzJ.o Fer-r'e a.r-e

202- Carrel Benevades

203- Marco Maciel

204- José Carlos Vasconcelos

205- Jarbas Passananho

206- Antônio Fer-a.as

207- Leopardo Peres

208- João Calmon

209- Adroaldo Streck

210- Deifirn Netto

211- Mendes Rlbeiro

21.2- Ivo Lech

213- Carlos Chaar-ej.La,

214- Luas Roberto Ponte

215- José Fogaça

216- rhlárlo Braun

217 - Sadae Hauache

218- Gaston..§-P.J,glli

219- Eraldo-Tlnoco

220- Sté1J.o Dias

221- Pedro Ceoâ a.n

222- Nelson Sabrá

223- Gerson Camata

22!f- Lézao Sath1er (em epoaemerrto)

225- Oswaldo Tre .... a.san

226- Nllso Sguarez:.

227- Maurício Nasser

228- Aj.cena Guerra

229- Arrcênxc Ueno

230- Renato Johnssorr

231- Dâon Esno Dal Prâ

232- Sarrt a.nho Furtado

233- Jacy Scanagatta

234- Matheus Iensen

093_ Raamundo Bezerra

091}- Mauro Sampaa.c

095- Manuel Viana

096- César Cals Neto

097- Furtado Len-te

09B- Lu~z Marques

099_ Gidel Dantas

100- F~rmo de Castno
101- Orlando Pacheco

102- Jorge Le a'te I

103- José Luiz de sá
104_ Daso Coambr-a

105- Arolde de Oliveira

106- Sotero Cunha

107- Amaral Netto

108- Jorge Arbage

109- Geraldo FLenu.rig

110- Oswaldo Almeida

111- Már~io Braga

112- 'José Dutra

113- Osvaldo Sobrinho

114 - Lour-embeng Nunes Rocha

115- êenda, Jamil

116- Jonas Pa.nhe Lno

117- Saulo Que~rõz

118- João da Mata

119- Evaldo Gonçalves

120- Nar-conde s Gadelha

121- João Agr-ãpanc

122- cássio Cunha Lama

123- Edrne Tavares

124- Edave.Ldo Motta

125- Adauto Per-e az-a

126- Raamundo Lar-a

127- Rubem Br-anqu a.nho

128- Fr-ancascc DJ..ógenes

129- Nar-c Lso 1e"ldes

130- xerce Liicz.e ,

131- Osmar- Lama (em apoaamerrto)

132- Antônio Carlos Konder ReJ..5

133- Ruberval Pa.Lo-to

134- A1exandi'e Puzyna
135- ~láud~o Ávila

136- Renato Vianna

137- Henrique Córdova

138- Artemir Werner

139- vaotcr- Fontana

140- Ivo Vanderl~nde

141- C1eonácio Fonseca

142- Bosco França

143- MessJ..as Góes

11J4- Dj eriaL Gonçalves

145- Francisco Ro11embere

11J6- Lour-avaí, Bata.s-ta

147- Albano Franco

148- üâcnds ac Hage

149- Amilcar Moreira

150- Manoel, Ra.be Lr-o

151- Carlos Vinagre

152- Asdrubal Bentes

153- EIJ..el Rodrigues

154- Gerson Peres

155- Paulo Roberto

156- Arnaldo Hor-ees

151- vacror- Face Lona

158- Arnaldo Prieto

159- João de Deus Antunes

160- Ivo Haanar-da

161- Telmo xar-s-r

162- Ad.i.Laon Mota

163- Darcy Po"za
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At't. 1:: vedada a cessão, à admuustração direta, de servidores da 50

caedade de eCOI'1C!nJ.a mi.stia ou de eroreeee oúblJ.cas, salvo para o exercicio de carÇ,i)
ou função de confaença , hroôtese em que o setârao e os demaaa benefdcaos referen 
tes ao servadcr serão pagos exctuswenenee pe lo ôrcêo de destano,

ci ar i o , um conselho nac i ona l , nos mol ce s do no je e x i s t ent e , :OIilJCst: I

por MInIstros do Supremo t r munaj ~ederal

JUSTIFICATIVA

.)
A 'crooostia vasa a lJJ1Utar, nos casos que escecafnca , a cessão andi.scrari,

nada de servadcres , à adnuru.stiraçâo da.rete , às custas destas entndades da aãnut".J.s·
tração ind.ireta, OOITO hoje ocorre em larga escala. -!

t: PLENÁRIO

~------------- TtXTO .~STnCA;Ã;

r.r-------- PLEH4'<'O/e:l"'lssÃo/sIlBC>:lM'S54Q _

EMENDA 2P01800-=-9'--- ~r CONSTITUINTE LUIS EDUARDO

JUS T I F I C A ç-Ã O

o teto máXImo de 550 represe'ltantes para a Câmara dos Deputados

EMENDA MOOIrICATIVA
Dar ao art 56 e seu § 29 a sequinte redação:
Art 56 - A Câmara dos Deputados connoê-se de até quinhentos e cmouenta reoresen

tantes do povo, eleitos em cada Estado e terratérro e no Dístr.i to Fede=
ral, através do sistema orooorcronej

I
§ 29 - O número de Deputados, por Estado ou pelo tu.strato Feoe-I

ral , será estabe.lecado pela Justiça Eleltoral, no ano antenor às ele1
cões I procorcronalnente à população, com os ajustes necesséraos para'
que nenhum Estado ou o drstrrto Federal tenha menos de alto ou mais de'
oatenta Deputados

1'1..1."I\I\\O/ellll\!isÃc/sllIlCOIlI'sio -,

EMENDA M:lDIFICATIV!\

EMENDA 2P017~,ª-3 . J r;r-.~':'L'''~tJ ~ L1IJ~ El'lllJl'HI" ~=-------------'~. C ".. _1

r.T -EUOIJUSTlflCAÇi.C --,

tusposatãvc Eliendado: ArtJ.go 27, § 29

Dê-se a segumte redação ao parágrafo 29 1 10 artaço 27, do projete de
Constitw.c;ão, da Cam.ssão de sa.sternatazaçãos

" § 29 - cabe aos Estados exPlorar drretanente , ou nedJ.ante concessão ouIpernu.ssâo, os serviços púb1J.cos Iocaaa dé gás o::mbustível cenaj.reeãc." I
, I

JUSTIFICATIVA

Não há porque exceocacnar os servaços oúbhcos Iocaaa -íe cás can=)'",1Sd.v~l
canakazado do :çeglJ'l'le geral, que adrm.te a exploração de servaços piibl.acos medi.ar-ze
concessão ou perrru.ssâo,

Isto seria um desprestiícno à arucaatrva cravada que, ccrçrocadanente cem
sebado atuar nessa exploração cem ccsrcrovede eraeaêrcae e ccmcetêncra.

EMENDA 2P017~,~-1 I r;r-P;'L"""~r Constituinte LUIS EDUARDO -'=----------~. L.f.' _J

P~!HARlo/çO"llssio/s.uBeOMl$sio _

r.T------------- TEJTO/J\I$'fIF,e4ç:i.o

EMENDA SUPRESS I VA

Supr:.l!JIir integralmente o art. 151 do ProJeto da ComIssão de 5lstematl
zação, procedendo-se à necessária renumeração

JUSTIfICATIVA:

Nada Justifica a eXIstência de órgão de controle ex
terno do Poder JudicIário, o que aniquIlarIa a IndependêncIa deste Po
der, sendo certo que, no partIcular, ja avançou o texto da ComIssão I

de SistematIzação sobre o substItutivo do Relator, alIás por ele mes
mo repudIado em Plená~io, Já que a Ide la não ve10 da Relatorla.

Anote-se que a Idéla de crIação de conselhos nos mal
des do 'que aqUI se pretendeu implantar é típica de países com modelOS I

de organIzação polítlc.a dIversos do nosso, sendo republlcas urntãtlas\
e não federativas os países contInentaIs europeus que os adotam e, a-I
lém_dlsso, na França não é O Judlclario Poder, mas mera função ao Exel
cu~iyo l

Cumpre, fInalmente, aSSInalar que nada JustIfIca ai
cr,laçâo de um conselho destInado a fiscã~lzaçãQ do Pooer JUdlClãrlC el
do Mlnlsterlo PúbllCO, Já que o prlmelrc é Poder e c segunoc SImples II

fu~ção, podendo-se, no máx1mo, cr,.\.2r, dentra os órgãos dc poce!" ju::_

üoedecrdo o critério de QLle nenhum Estado ou o oastratc Federal terr-a f

menos que o Lími te mínimo de ca to (081 deputadas ou não ultrapasse o Larnite max.
mo de oatenta (80) deputados, estamos de acordo que a Jl.!stlca Elenoral calcu:~ o
número de deputados por unidade da deferação, prooorcro-ialeerrte à população. :BS
de que o texto consta tucaooaj faxe de antemão qual e o teto máxlmo de represe~'"
res.dõ oovo para a Câmara dos Deputados -

É .irconveuente que a Assemb... éas NaClOnal Constatuircs cerxe de flXê.: '

esse teto naxamo como ocorre no art 56 do ProJeto e.laboradc Dela Conussão de S_s
temat rzação, "acerco essa coroetêncaa cara a Justlça Elei tcraj . Conhecemos a sa::ie
dona com que o Culendo 'tr-ibunal Suoeraor El.eator'al tem sc Iucaonaõo complexas T

questões referentes à legislação ereitcral , mas 'lOS parece que caoe pr irnordia ... rr;er
te aos consta tuintes fIxar o teto maxamc de deputados de uma Casa cujo fUnC1D'l; =
mentoI problemas e necessaoaces lhe são faml1J.ares AbdIcar dessa cecasão S05.:;;.a
estranho e ccotreotrorao

Por outro lado, a Justlla Eleltoral estar-ia diante de uma lndeterml'l2 
5..ê!L: exectuadas as urudades da federação às qU81S são atr.ibuídcs os llmltes m-u
mo e máxmo, por def'irução constantes,olto (08) e ortenta (80), aos cemaas Es:; =
dos, mantida a prooorcíonalioade em relação à população, poderiam ter números va-
r iéveas de representantes de acordo com um teto méxamc também vanável (x,y Ol.> z) ,
Que a Justlça Eleitoral erbat.raraameote venha adotar.

Somos Intearamente favoráveis a que o const ítuints fixe es-
se teto máximo e que ele seja de quinhentos e clnguenta (550) repr e 
sentantes, conforme propõe a presente emenda-;pelas segulntes razões.
1. Atualmente o número total de deputados é de quatrocentos e oi tenta
e sete (487). O p Leb i s c Lt o nr ev i s t o no art. 61 do Ato das üãaoos i ções
cons t i tuc i ooa i s Gerais e r r ans i t ôr a as , aprovado pela Comissão de s i e-

i~~:~ti~~~oO ~r~~a~~~~~n~~tte~~ ~~~~r~~~~l~~~oe~ ~~l~~ã~o~~m;~~ado ~~ I
19BB sejam eleitos oito (OB) deputados f'ede r a a s pelo novo Estado, ele I
vando-se, portanto, o númer o de deputados para quatrocentos e oi t entâ I

e sete (487) mai s alto (08) .i qua I a quatrocentos e noventa e cmco I I
(495) ,
2. A Conns são de Sa s t emat i zação aprovou também a transformação dos Ter
r i t ór i os do Amapa e Ro r a i ma em Estados pelo art 62 do mesmo Ato das
ür spo s i çõe s ccns t i tuc i ooat s cerai s e r rans i t or i es . O § 'º do r e f e r i do
art 62 prever a ans t a Lação desses Estados com a posse dos qove r naoo
res em 1990 Devemos, portanto, prever a pus s i baLidade de mai s urr nc- j

I
VQ acr é sc rmo de OIto (08) deputados ,qJêtra (04) pelo ,CllI'ali"pa e maz s
quatro (04) per Ror aama , caso s e j am transformados em Estaa:ts) Corr 15-

! ~~soen~~~~~t~o~a;l~~Or~~~~)e~~~~t~~ t~O~~8~e~g~~~V~d~u~~~~ro~~~t~o~~~s 7
I (503)
13 Caso o novo Ilffilte maXlmo de olter~a <BO' deputados. DrODDsto oe~o:

presente emenaa, venha a ser aprovadc no Pler,arlo, o numere tota: oe
deputados poderIa chegar a qUlnhent.cs e três (503) malS ,.:'":te \2C 1
Qual a qUlnhentos e VInte e três (523)

4. A esse número de qU1nhentos e vlnte e três (523) depLtados deV8f'iQS
adICIonar malS VInte e sete (27) (total1Z8Çldo qUInhentoS e cinqrJer.ta'
(550) ) com a flnalidade de'
a)atender ao nosso delIberado proPos1ta de manter pratlcarr.ertte Inalte
rável o atual peso das dIversas reglões do País no que d:z respelta ..
ao número de seus representantes na Câmara dos Deputados E eVIdente I

que 1SSO so será possível aumentando o numero de deputadas para todos
aqueles Estados aos quaIS não fOl atxlbuído nem o limite mínlmo, neJr
o llmite máxlmo;
b) garantir para qualquer Estado e ° Olstrlto Federal não só o mínImo
de alto (08) deputados federaIS, mas também a lrredutlbllldade da a
tual representação parlamentar.

11 fi elevação .!!2 teto para 550 deputados.

~
MUltas constltuintes se preocupam com a elevação do teto ma-I

Xlmo para um núme~D~ superlor aos atuais quatrocentos e oitenta e sete'
(487) representantes, alegando que lSSO não serIa bem recebldo na Opl
nlão públlca em flinção da balxa popularldade da classe polítIca.
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V. Nosso ob ietivo: dlmlnuir .". subrepresentação,!!!'. São
Paulo.

sistema bicameral, o Senado Federal e a Câmara dos Deputa
Poder Leqa s Iat Ivo , é o que lrá certamente prevalecer na f~

Norte: Rondonia r Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. ,
Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paralba,
---- Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
Sudeste: Minas Gerais, Espírito~·Santo, Rio de Janeiro e São Pa~

lo.
Sul: Paraná, Santa Catarina e R10 Grande do Sul.

Centro-Oeste: ~~i~oG~~~~~a~~ Sul r Mato Grosso I Goiás I Tocantins e Di~

GRANDES I POPULAÇAO NOMERO DE OEPUTAOOS '
Atua Emenda

REGIOES
'% %NO NO % N'

Norte 8.892.900 5,91 49 10,06 58 10,55
Nordeste 42.822.100 28,48 151 31,01 161 29,27
Sudeste 65.558.900 43,60 169 34,70 200 36,36
Sul 22.762.300 15,14 77 15,81 85 15,46
Centro-Oeste 10.331.600 6,87 41 8,42 46 8,36
TOTAL 150.367.800 100,00 487 100,00 550 100,00

Obs. :

Ni3.o é mai.s admissível que ultrapassemos o momento constituin
te que vive o Brasil sem ao menos corrigir parcialmente a d i s t or çãn dã
representação popular. A aprovação da presente emenda signi ficará, sem
dúvida, um avanço democrático para o nosso País.

O
dos, como o
tura Carta.

A representação da Senado expressa fielmente o equilíbrio fe
oerat ivo com a e Lerç ão de três senaocres ç , independente da população 0'3'
do eleitorado de cada unidade da Federação. O Senado Federal tem uma
representação estadual, é o p r ôpr ru cerne da Federação.

Já a Câmara dos Deputados, expressão por excelência da c.í ca
daru.a , dever i a ter ~ ssss deputado ~ representação E..e.~ número !:!!
cidadãos ou do mesmo numeroCiêliã'6ltantes. ~

---- Or~ não é ío:;so queacontece atualmente e também não é o Que
propomos na emenda Admit~da a sua aprovação, cada um dos oitenta (BC
deputados f ede r a as de s êo Pau Lo representará 4"'i"3':"3t3habItantes de s se
Estado, enquanto cada um dos OItO (08) deputados---ae-Roralma representa
rá 15.050 habltante'8 MInas Ger a i s , com um pouco menos da metade da Ire I
tadedã"""'População da população do Estado de São Paulo, tera em 1990 T

c i nquerita e alto representantes, o equrva l erit e a 72,5% da bancada de
OItenta (80) deputados federais de São Paulo. Três estados do Nordeste
- Bah-ia, Pernambuco e PIauí - com uma população es t i mada para 1990
em 21.765 000 habltantes, 11.304.900 a menos do que o Estado de São Pae
lo nesse mesmo ano, terão o mesmo número de representantes que esse Es
taoo- quarenta e três (43)(BAHIA) mais vmte e sete (27) (PERNAMBUCO)'
mai s dez (10) (PIAU1) 19ual a oitenta (80).

Tivesse a Câmara dos Deputados uma representação rigorosamen
te proporcional, o Estado de São Paulo teria hoje cento e vinte repre=
sentantes. O limite máximo nunca existiu em nossas cartas PõI'Iti~,
tendo s rdo o resultado de emendas const í tuc í onai s casuísticas do perío
do dltatorial. -

Portanto, o objetivo da presente emenda, longe de eliminar a
representação não-proporcional, é o de tão somente diminuir de forma
ainda mui to tímIda a sub representação a que a população do Estado de
São Paulo está condenada.

r
-3

33.069 90G 60 80 2C
15.831.800 53 58
14 133 300 46 52
11 738 DOe 39 43
9.163.200 31 34
9.137.700 30 34
7 360 900 25 27
6.471.800 22 24
5 181 800 18 19
5.001.800 17 18
4 461.400 16 17
3.843.300 17 14
3.247.600 12 12
2.666.100 10 10
2.523 900 10 10
2.420.400 9 9
2 318.900 8 9
2 001. 800 8 8

do Sul 1.797.000 8 8
1.727.100 8 8
1.416.600 8 8
1.100.000 8
1.095.600 8

ESTADO

Para efetuar esse cálculo a emenda adota os seguintes cr i té 
rios:
1. o número total de representantes do povo deve ser d.í v í dado propcrc i o
nalmente à população entre as diversas unidades da Federação;
2. os limites máximos o i t enta (80) e mírumo oito (OS), isto é nenhum Es
tado ou o üã st r i t o Federal pode ter maas de oitenta (so) ou menos de 01
to (08) deputados federais;
:;. o § 12 do art. 12 do Ato das Disposições const i tucãonaí s Gerais e
Transitórias, isto é a Lr redut ab i Li dade das atua i s bancadas de qualquer
Estado ou t er r Lt ór i o .

AplIcando os c r í t ér i cs ac rrna , adotando-se a máximo de qu.ínben
tos e c mquent.a (550) representantes a serem e Lea tos em 15 de novembro'
de 1990 e u t aLazandc-cs e da met odo Loç i a de cálculo do Tribunal Super:.:r

lm e r tor er a aprovação da emenda ora proposta nos da r a a a s equa.nt e cOIr:;j
sição para a Câmara dos Deputados:

POPULAÇAO ESTIMADA
01.07 90 ATUAL C/APROV EMENDA DF

I: nece ss ár i o examanar essa questão com mai s profundidade pa-I
Ia que esse t i oc de argumento não prevaleça, p015 ele é o resultado de
uma s as t.emá t i ca campanha contra a classe política nrcmovrda pelos seto
re s mai s coo aerveucr es da soc redade , Tentam através de todos os meaoji
influenciar a op íru ão púb l i ca para formar uma amaqen negativa do polí- I
tico, em espec i a l do par lamentar. Sonham em retornar ao passado di tato!
r í a l , contrapondo-se à crescente uemocr a t r zação do Pais. . - !

O atual processo de elaboração da nova cons t atua ção tem de-!
monstrado sobejamente Que é na atual Assemble18 Nac anna I Constituinte' I

onde melhor tem ecoado as r ea v.indí cações populares e o clamor da Nação;
tr adrc i onalmente é Junto ao Congresso Naclonal e ao Poder LegIslativo' i
onde sempre o povo encontrou uma porta aberta para ser OUVIdo. 1

I O aumento do número de deputados de um Parlamento, cuj cs gas !
Itos não ultrapassam os 0,3% do Orçamento da União, longe de ur e jutncaf I
l0 povo, vaa sim bene t i c i é -Lo ao ampl i ar a sua representação. I

I Pela presente emenda um deputado representa em meda a duzen - !
'tos e setenta mil hab:tantes (ec resultadc apr-o e i mado da dlV1S~d€
cento e c i noüent a mIlhões de bab i t ant e s , população es t atnada para 199G. l
por quinhentos e c anqüent a (550) cade i r as na Câmara dos Deputados)

Isso não é nenhum "exagero" se compararmos esse número com a
méuaa de vá r i cs Países da Europa, como a Lt é Laa , Portugal, França, Es
panha, Alemanha OCIdental (RFA), Grã-Bretanha, Suécia, etc ,onde ~

deputado representa um numero de nab i t ant es bem menor O mesmo ocorre
~s Países da América t at i.na , como na ArgentIna, Peru, República
Dominicana, Col.ômbi a , Costa RIca, uruçuaa , Venezuela, etc..

Pr éxamc s à média proposta pela presente emenda estão o Méxi
co, Japão e as Flllpinas nos qua i s ~ deputado representa em médIa ~

~ ~ cIngUenta mIl hab i t antes .
Somente um número mui t o r eduz ado de Países está ac ima da mé

dia proposta. ~ o que ocorre com os Estados Unidos, IndonésIa, lndia e
China onde um deputado representa mais de duzentos e setenta maI habi-
tantes. - ---- ---- - --- - --

111. O número de Deputados por Estado e pelo üa s t r i t o Federa
~~~~~~~----:-----

01. S o Pal.l o
02 t-hnas cerai s

t03. R~o de aane i r-o

là40 • Baru a
05. R10 Grande do Sui
\06. Paraná
07. Pernambuco

,08. Ceará
09. Maranhão
10. Pará
11. Santa Catarina
12. GOIás
13. Paraíba
14. PIauí
15. EspírIto Santo
16. Alagoas
17. RIO Grande do Norte
18. Amazonas
19. Mato Grosso
20. Mato Grosso
21. Sergipe
22. Tocantins
23. Rondoru a

LUIS EDUARDO

_ Dê-se_a segumte redação à mtegra do artJ.go 200 do ProJeto de COnst;!
tuiçao, da CanJ.ssao de Sistanatização, acrescentando-1he parágrafos:

A SUBSTI'1Ul'II1A

DlSPOSltiVO Eltenàado: Artigo 200

I Art. 200 - COnsldera-se~a brasl1elra aquela legaJ.mente =titUJ.-Ida no País, e que nele tenha sua sede e edrníru.strraçâo, .

§ 19 - l.eJ. carplerrentar defJ.IUrá o conceito de empresa brasileira de cal
pJ.tal nacacnaj, para efeito de J;CIssJ.lu.1l.tar-lhe a concessão tanp:>rárl.a de J::enefício'S'

. e IID?teção especí.aas , para o des~lvmento de. atãvadades ccnsaderadas estratégi _I
cas a defesa 'nacaonal, ou arrprescmdíveas ao desenvolvmento tecnológ~Qj doPafs , !

§ 29 - O Poder Piibllco dará tratalrento preferenclal à equasaçâo de bens I
e serviços produzados no país, fOr enpresas bras.llelIaS. J

01.07.90 ATUAL C/APROV.EMENDA OIF.
417.200 8 8
256.100 4 8
120.400 4 8

Federal 1 864.200 8 8
150.367.800 487 550 63

24. Acre
25. Amapá
26. RoraIma
27. níst r i to

TOTAL

Obs.: 1) População es t amada em 1º 07.90,
ver Anuár ao Estatístico do brasll/1986, pg ;;5 - FIBGE.

2) Parte da população de Goiás - 1.100 000 hab. - passa para o
Estado de t ccant ans O cr i t ér i o da pr ooo r c acna Ladede em relação
à população impõe a redução da bancada de Galés.

I
IV. O número de Deputados pelas Grandes RegIões 11

~ Pals. - -- ---

A nossa emenda garante Que permaneça or at i came- I

I
te Inalterável o atual peso do número de representantes de cada uma oas I
Grandes Reclões do Dais na Câmara dos üeput aoo s De acordo com os res... ~ I

,tados ob t i cos nc ítem 111, i st o e o número de deputados Dor Estado e-I
IPelo ua s t r i t o Federal, a da s t r atiu i ção pelas Grandes RegIões, como ela I
j é ho j e e aquela que resultara da aprovação da nossa emenda, sera a SE
Iguinte.

5TAOO



§ 39 - A jea dascapj.ínarã os rrwescanerrece de capatial, estrançec.ro, ~

dendo ancentavâ-dos no antieresse nacicnaí., asSJ.1Il caro di.spcrá sobre os lucros ãe:'E"
decorrentes, favorecendo seu zeanvestarrerrto no país e regulando sua remessa para

: exterior.,
'I JUSTIFICIITIVl\

i I
; Esta proposição vasa~ só racional~zar o texto constante do ProJe~ ,

I
de O:Jnsh:tuição I SJ_"'1tetJ.zando num unicc dasposatavo assentos correlatos,rras tambê-,
sem deixar defavorecera errpresa brasãjeara de capatial, necacnal., reconhecer a llUfO!.
tância da contrJ.bw.çáo do capa'tak estrangeuo para o õesenoojvinerrcc do Braai.L,

ERALDO TINOCO

na s i s t.ema tia ce t r-abut.âr ã a , cuj os e fe atioa sobre o contir'Lbu a.ntie reper
cut err ameda a t nmentie , gerando s at.ue çôe s de dmpr-evas âb.Lj adaôe ,

~

( (:t-,)dc T, h(')"-'--'-'-)'--~'--:w...,_ I~

EMENDA
(lr

EMENDA 2P018Q.?:.....:-5=--- --,
f:J ERALDO TINOCO

PLr.HAAID/c:Clllss,i,O/.IIIc:O""ssio----------,

r~A~~
Inclua-se no Ato das tnscceacões Constrí.tnoaonaí.s GeraJ.S e Trans~tór~asIo secruârrte texto:

- liA mdeniZação a que: se refere Q mcaso I do artigo 89 será.
calculada a oartir de 1Q de fevereiro de 1987, cara 'todos os
contratos de traba1h:J em v~çror àquela data. I' -

r.r------------- TEXTt/JllSTIFtt"Çjj,O- ---,

tuscoaiewo Emendado: Art. 79 e seus oarâcrrafos ,

Dê-se a secuinte redação ao Art. 79 do ProJeto de Constituição, da c0
missão de aa.steratazeçâoe

Art. 79 - são furel.tos dos trabalhadores urbanoa e rurro.s, 1'Os terrrce,
desta constatan.çâo, além de outros da mesma natureza dela decorrentes·

I - estaJ:ah.datie no emreco 1 acôs doze neses 1 nedíente aarantia de ~
maacâo corr'esconderrte a 1JlTl mês de saããrac ;:ar ano de servaço prestado, nos cascii
de ôemssêo sem Justa causa, e, nos casos de força maior , de mderuaacâo na forma
da Iea-

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se no ancaso III, do art. 177, a alínea ~:

"Art. 177 •.••

II - seçuro-deserroreçc, em caso de deserrçreço arwctuneémo

IrI - funào de carantría CP tempo de servaco-

IV - sejárro mímrc nacaonalr-errte um-ücaôo , canaz de sata.sfazer às
suas nscesaaôaôes cêsccas e às de sua -famiha, cem reajustes cecaôeacce de rrcôo a
oreeervar-dhe o ceder aquasatnvo , vedada sua vancutecâo para qualquer fJ.1Il:

V - pi.sc setaraer. contoree convenção ou acorro ccrecwo-

VI - arredutabi.Iadede do salârao, salvo o da.scoato em convenção ou accr
do ccletavos --

VII - carantua de satâmo, nunca anferaor- ao JnÍnJ.m:I, sem preJU1Z0 da re
-mmeraçâo varJ.ável, quando bouver r --

VIII - dêcurc tercaizo seâáraos

IX - rermmeracâo do traba1h:::J noturno superaorr ao do dJ.urno;

X - nartacaoacão nos lucros, ou resultaébs, desvancul.ada da remurereçêo,
e, excepcionalnente , na gestão da emcresa, confo:rrre defarudo em Iea r

XI ... salâr1o-farníl1a aos decendentesr

XII - duração do trabalho normak não sucerucr a o.rto toras cb.ár1as e ~
renta e quatro semanais; - -

XIII - Jornada especaaâ de traba1h::> para trurncs de revezanent.o, i1li!!.
terru?tos, conforme convenção ou acordo coletivo.

XIV - repouso semanal, remunerado, preferencaalrnante aos dottu.ngos;

~ - Sel:VJ.ÇQ exta-eordinâmc can zemuneracâo superaor- a carquenta por' ~
to e:n relaçao ao nonnal;

XVI - gozo de fêr~as anuai.s , can remuneração integral;

XVII - Licença à aestante, can duração de cento e vmte mas, sem ~

JUJ.Zo do ar\?reqo e do salár~o·

XVIII - avise prév10;

XIX - redução dos r1SCOS .inerences ao traba1h:l, p:::lr neac de normas de
saúde, lucnene e secrurançar

• XX - cãacionai. de remuneração para as atl.vJ,.dades treerobres ou perJ.gosas
na forma da Iea

2P018Q~~-3~- ~
CONSTITUINTE ERALDO TINOCO

EMENDAr

III - .

c) um prazo ~nferJ.or a noventa da.as , contado a part.a r da
data "da publ a.ceçâó "dá Lea que ~os anse a tuau ou aumentou. 11-

t de justaçe aue se tor'E cetro base a mstatacâo da êssembkéaa Nac~o-.a:

Const~tuinte cara o cálcuio da Lnderu.aacâc que se refere aos contratos em vaçcr "
ãrroela data, ocec fcrma de afastar-se um eeesavc ore'judaca.al, ã manutenção das at~·;.=.I~~s econêrnJ.cas e ã proone eC011Ol1J.a do País. J

r«c./J,V;w,! 47--- I

XXI - acosent.eôoma-

XXII - aseaatêncaa cratarrta aos fJ.1h::>s e dependentes até seaa anos de
adade , em creches e prê-escolas -

'XXIII - reconhecimento das corrvençôes e acordos coteeavos de traba1h:::l;

XXIV- proteção em face da aU't:at1ação, na forma da le~,

XXV - seÇl1.1To contra aCl.den\:es de trabalho, a cargo do empregador;

XXVI - lIítOrescr1.t:l..bil1.dade da ação trabal!u.sta até doJ.s aros aoós a vio-
lação do dlreJ.to que-ela assequre: -

XXVII - 'Jro1b1çâo de d1ferença de salâr10s e de cr~térl.o de admissão oor
root~vo de sexo, J.dade, cor ou estado cl.vJ.l, -

XXVIII - DroJ.b~ção de dJ.St:inção entre trabalho manual, técru.co e intelec
tual ou entre os prOf~ssionais respectivos; -

}C{[X - 19ua1dade de dire1toS concernentes a seguridade soc~a1, entre o
trabalhador can vínculo anpreqatiC10 oerrranente e o trabaThador avulso.

JUSTIFICATIVA

t anqueatnonâveI que o pr-ojeto const a t.uc.i.cna I aprovado i
pela Corn1ssâo de S~sternatização representa um consJ.derável avanço no i
que concerne às l~m1tações do poder de tr~butar, tendo sempre em CO:1
ta pro~eger o contr~bu~nte quanto a abruptas mudanças na s~stemátJ.cã I

tributar~a. I

Particularmente no que se refere à anter1or~dade tr~bc-:á!
r1a, procedeu-se a um apr1moramento do pr1nciplo I posto que. além ê.e
vedar a v1gênc1a no mesmo exercíc10 da le~ que 1nstJ. tuJ.U ou aument:;.:
tr1butos, cu~dou de prevenJ.r sua cob~ança em relação a fatos geraão
res ocorrl.dos antes~ ,do l.nicio da vJ.géncl.a da mencJ.onada leJ..

Seguindo a mesma l1nha de aperfe1çoamento do pr1ncíp1o
da --anter1or1dade, caberl.a adJ.tar mais uma restrJ.ção ao poder de tr:.
butar •. Ser~a, no caso, protra1r a cobrança"do ~mposto pãra um prazc
rnín~mo de noventa dlas, contado a part~r da data da pub11cação da
le1 que os 1nstituJ.u ou aumentou.

Essa prov1dênc~a se impõe, tendo em v1sta que freqüente
mente o Pc:der Execut1vo 1ntroduz I em final.s de exerclcJ.o I mudanças

losa.
§ 19 - A,~~ protegerá o salárJ.o e defJ.IUrá corro crJ.ITe a sua retenção de.

§ 29 - II proibJ.do o traba1J:lo noturno, periq:>so ou msalubre aos nmlO>:e5
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de ôezoa'to e qúa.lquer trabaTho a nerores de quatorze anos, salvo na condaçâo de
aprendaz ,

§ 39 _ A lei ôascorã sobre a ínterrne::haçào -renunerada de mão-de-obra ~
menente , molusrve nedaante locação.

§ 49 _ Os dxre'rtos SOCl.al.S dos trabalhadores rureas r prevaatoa nos arca
sos lI!, IX, X, xrr , YN, XVII, XX e XXII, bem coro 11Cl parâcrafc anteraor; serão m~
crpkanados em Iea , que os adaptará às ;ecul1ar1.dades de sua atnvadade,

§ 59 _ Os drze.rtics SOCl.aJ.s dos trabalhadores dcmâstncos, assam corto a sua
mtegração à orevrcêncae ecciat serêc ôefunadcs em 1e1.

JCSTIFICACf,O

JUSTIFICATIVA

Ao Estado moderno cumpre manter-se haba.Lacado ao exerc'íeac

. do seu df.reaeo crecueômc com rapidez e erac.rêncre •

rnace reéve L. por a nj us t.c a todos os titulas manter-se o

ccrrt r a.bu arrt.e nac aonaL, ao longo de todo um quanquênac , sob o r1SCO

de lançamento "ex-oficio" para a cobrança de everitiua a s créditos tr±
butâr-aos , conu.nados com rnuI tas, Juros e cor-recâo mone câr i a , que

transformam o valor do oz-aqanáz-Lc ôéba eo , em quant aa de tal modo

elevada, não raro impossível de ser saldada sem profundos sacrJ.fi

ca.os pe s soe ae e pab r amona.a i s •

f: PLENAR!O

"Art. 7º ••••••••• I
XVIII - aviso prévio ur opor c rona I ao tempo d~ seri-,

viço, sendo no máximo de noventa da asvncs,

termos da lei r" !

Nos termos do ítem I I, da art. 3º, do Regimento

interno da AssembléIa NaCIonal Constituinte, altere-se o art. 7º, In-

CISO XVIII, do Pr9jeto de cons t i tui ção para a s~guInte redação:

tJ PLENARIO

r.-------------- .o·c/.~s·~~"'çi:---_-__-- ,

EMENDA 2P01807-,~6,--- ---,
tJ DEPUTADO JALLES FONTOURA "".

r
(.4?4f n- "í/~//J /}

= ..ElTO!Jl!S_IF'tAÇiill -,

Dê-se a seguinte,redação ao § 12 do Ar t i ço 158:

§ 19 - Ao MInIstérIO Público compete exercer controle

e""terno sobre a at av i dade oo l i c í al de apuração das
infrações penais

EMENDA 2P018Q:?'-O
[!J DEPUTADO JALLES FONTOURA -==-------------,

Ser. oerder õe vasta a amorescindíveâ proteção 105 drre;'tos dos traoaL-.3.
dores e a recessaeeãe de harnoru..aar" as re:açô;s entre;:) ca-utiaL ': o ~rabaL~, as n.:!:

I dl.=~caçÕes anseradas neste artaco procurem manter-_~ er-rar cc-câacoes C1en':'::Q ees :[..EJ.S

as etivaôades prcâutrves se õeserrcotve- CG'(l afncaencaa , fle>x:'lll:Ia1E e -aanarru.s-c,

t

F

JUST!FICAÇ~D

JUSTIFICATIVA

Como corolário da compe t ênc i a pr i vat í va do MinIstérIO

PúbliCO para promover a ação penal pública, deve ~ste exercer o con ...

trole exter'l::: das a t av i dade s no l i c.i a i s a r i ns , Qual sela a de apur açàn
oe infrações nene a s

Corri: "~t2 :::j.l.9ld: .., ~:',... d i dc controle evt.err-o e s t ende-is>

sobre todas as s t i vr ceces ool:Cla13, rnc Ius i ve as de ce rat er meramel">
te aoruru s t r at rvc I" oc- r ac acrrs i s , C que equIvalerIa, na prática,
s ubt r açêo dó Pcssll;:Ll.ldajo: dos vooe r e s JudICIárIOS e Leg Ls La t r vo e e e r

ce r en O mesmo c or-t r or e sobr-e O se t or no l rc i al , subor c rnaou ao Poder -,

Executl vo •

A presente suças t ãn a1 tera os termos do art. 7;. f

do Pro j e t o de Cuns t at u í ç ão , e s t abe Iecendc um período méx imo de ncvr:-

ta da as e, nãc o mfrumo como prooosto no p r o je t o para o pr é -ava so de

distrato t r ab a Lnr s t a ,
Deí.xa-cse j as s im, à Lea a r i xação do cr í t ér i o p6:3

estabelecer, nos casos or át rccs , os prazos a se cumprirem para a ruc-,

tura do contrato de trabalho.
Por outro lado, t r ans fe r e-cs e o cn re.i t c à ind,c;n_

zação ao tÓPICO referente à qar arrt aa de emprego, o que é objeto d~;
emenda nr õnr la, dev ldamente apresentada.

r

EMENDA 2P018Q,9-'<'S=----- ----.
tJ DE;PUTADD JALLES FONTOURA

r=r------------- ~EJ~~'JT..s~'~eAçio- _

Acrescente-se ac ArtJ.go 172, ou onde couber, um parãgrafo com a 5!:o
qua.ntie redação:

EMENDA 2P018º,ª~4r DEPUTADO JALLES FONTOURA "--=----------~

t: PLENAR!O

=------------ "'-"-,,-,,,..,.,-------------

Nos termos do art.3Q da Resolução nQ 3 , do ~egImento Interno da

Assembllha NaCIonal Constituinte, acrescente-se no Art.45 da Seção

11. do cao c vr r do Título 111, do Sub s t.Lt ut r vo do Projeto de Consti
tuição o seguinte parágrafo:

Art>go 172

....................................... ~ .~ .

parágrafo ún a.co - li lei con-pâement.e.r da.spoxâ que o cz êdat o

tributárJ.o ext.ançue-cse após do i.a anos contados da ccorrêncaa do

fato gerador da oo r açacâo trrabut.â r-a.a r espec t ava •

§-IIA contratação de empregados das empresas nú

bLi ca s , scc i edades de economia nu s t a e fun 
caçcês , sob qualquer reglme .jur ídico, depen

derá sempre tle aprovação prévia em concurso

oúblico de provas ou de provas ~ títulos."
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JUSTlFICAÇAO:

A regra ora sugerida cons t at u.i extensão da que se adotou nc

Pro.J~tc oara os se r v i dar es da AdwH\lstraçào PúblIca Dl!Bta

Ora. a mesma fundamentação que conduziu ao entend rment o as

sentado no dISPOSItIVO referente àquela tem i nt e i r a c atn da à norma

aquI proposta.
O número de serv i dcr es das ent roade s nar ae s t a t a r s e funda _

c i onai s e a neces s i dade de e f i c í ênc i a e lealdade a se ex i q i r destes

s arv i ocre s , além do fato de da r e t a ou anda r et ament e , serem pagos
com recursos núb Li co s , ex i qe que a seleção sela nüb Li c a e que a ela

possam concorrer I como é próprio na República, todos os br as i l e í r os .

nos resta aplaud1!' e complementar a 'je:lsão da COfl'llssã:J de Sistem'3.tlza;ã':l, que

aprovou d1SpOSltIVO que "veda ao Presidente ds República, desde sua passe, fllla
ção ou vare.nação a partãdo pal ItIco , ainda que honorff'rca" (art. 92, § 2º), pOIS

ligado a U1\ pa-rtldJ político, m<eSffi':l depois de~elto, seria una flguta e1llnenteme2

te partidáraa, e não s iprapart.ldér.la, cono convén BJ Ch:fe de Estado, rearesentap
te de todo o povo, e nãa aaenas de oarte dJ povo brasalearo e, CO'TlO tal, maqis

trado supremo ds Nação

Ao anahsarmos sociedades ccnsãoeraãas evoluídas e pol.itlcame,c

te orqaruzaoas , venficamos que, além dJS partidos pal.Itrcos , també:n disputa
as ereações candidatos av..,J1sos ou Independentes, sen q.ralqoer vmculaçã i com 3.S

agremlações partãoárãas ,

___+-- -....,:,=_-/''--_----'..J.!J'-L.!l''-LJ O",tovr'1 )

A propósito, o Niruatro dJ suoreno Tnb.Jnal Federal, Dr, Céll:

Bor je , quando exercia o ma'1dato 'Je deputado federal, em dec.lareções publ icadas

no"Carrel o Brazi.Iaense" de 23.01.81, msnífestor-se sobre a maténa com os se;ll.«:

tes arp.mentos: "Nen serore a opiruão pública se expr-Ime pelos oart.idos , senc:

eítã::J legítlmo o direito de un grupo ':ie cidadãos fazer-se representar POIÜ1Cé.

mente de forma aroeoe-ríe-ite 11 E conchnu, aflrm:r1dJ que "d:=ve acabar o rnJn'Jpo:_=
dos cartadas sobre o processo ejeatoral •11

r:T -txTOOUST'FIC~Ci.O------------_ __.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EIE:IIIJADD: Capítulo IV, Título II (inclusão de artlgo)

Por estas razões , oferecemas à aaracração da nssenotéaa Na-;I<:

nal CO'1stItUlnte a presente Em-='1da, que nernu.te o rsqrstro de candidaturas 82

t rapartrdár.í.as nas eleiçõ~s para Presade-rte da Repú31lca e, par extensão, 19UÉ..=.
me.,te para Governador de Estado e PrefeIto MU'1ICIpsl, na forma da Iea ,

r
'Lt"A~IO/c:OllISlif)/SUDCOolll".iO--------__..,tJ PLENARIO

EMENDA 2P018Q~-2l:J CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI-=:::....-----------..,

permite o registro de candidaturas extra
partudârfas nas ejeações para presadente da Re
pública, Governador de Estado e Prefeito Mum':
cípal ,

Art 241 - " , .• ,

JUSHnCAÇlJD

~----_--------TtxTO/J ...5T.f'le ..çio _

tJ!i""'"'~• PDS/RS

Acrescente-se ao art. 241 do ProJeto de Const i tuíção (A) O seçum

te InCISO In, rerunnsrando-se o atual e os seç.nntes ,

"'

TITULO VIII
DA ORDEM SOCIAL

CAPITULO III
DA EDUCAÇAO, DA CULTURA E 00 DESPORTO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: Art. 241, incisos

Ll I - gratuidaje de educação pré-escolar e ds enSl":

de qualqu?r nível aos que ceronstraren insuracrêncas de r§.

cursos I mesma quando matraccreoos em estabejecamer-tos não..

estatais.

~LENA~lll/cD."ssio/sllBCO..ISS.iO- ~

EMENDA 2P01819-6t: CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI -==-------------.

rrcjoe-se no Capítulo dos urrertos Pnl ftacos , do Projeto de: co-istc.,

tuição (A) I o segumte arbgJ, remneranoo-ee o atu'91 e os seguintes-

TITULO II
005 OIRaTOS E GO,RI\NTIAS FUNDA.'ENTAIS

CAPlTU_D IV
DOS Dllt:ITD5 PCLITICOS

Art. 17 - E permrt ida o reçistro de cand.ld~p:- 2).,

t.rapartadárm nas elel.çõ~s para Presid=nte d,'3 Repúbllc3. .

desde qu:!: o req.ier ímsnto de reqrstro seja subscr i to por,
no mfruma dois por cento do eleltorado nacmnal , distn 

buícos em canco ou mais Estados I cem não men:lS de zero vil.

gula cinco por cento dos eleItores de cada un deles

Parágrafo único - O drspcsto no caput deste art.i

go apl rca-se também nas eleições para Governador de Estadc

e para Prefeito MUnlcipal, ns forma da lei.

JUSTIFICAÇAO

o momento difícil que o País atravessa Isva-nos a pensar en alter
nativas aost.Ituctc-rats que perorrtam um verdadeiro aoerfeiço3.lTle""lto demaerâtacc, c2,

mo concjusão do processo de transição e _d'3 a3f!rturs,.

A decasão pela implantação dJ srstems Parlamentar de Gov-Erno, QU$

«certalle,te será mantnda pelo Plenário da nssemaléaa N!lcioílal const.rtuinte, cons:~ I
tuâ , sem dúvida, U1\ d;s aV8íços msis. slgniflcativos, tend) ew vista qJe esta

ex.::tepcion:ll forma d3 gl)Verno cria verd3:;'31ra'JIl3nte a responsal)lllGa:le~ dJ Govern::

perante os g:lVarnsdJs.

NO Parla1l3,tarismo clás3ICO, a exem;:l1o de p:-opJ3tas que aDreS~'1t=

m:J5 antenorm'3""lte, e nã:t acolhid3s, a eleIção para ?reS1Óe:1te Ó3 República e fe_- .
ta -'d3 ~:J.jO Indueto, pelo Parlame,to, o ~ue torna o Chefe de EstadJ nã:J mS1S o P.;::. .

ro chefe da admwlstração ou JogJete de querelas polítIcas, m'3S verd3jeuo elell;':'

to ou age""lte m")d:l'raojot, autê,tlco m9gIstra:lo, a zelar p-;rra que, de atnto5 e Ch:'-\
, ' I

qJes entre parhdJs e Pod=res, n~o advenham percalços para a vlda nacio,al. ;

Em. nosso País, entretanto, há evidê':las mais qJe claras de qJe :J l
povo prefere eleições dIretas para Presid3nte da Repú~llca. Em VIsta dISSO, sé I

A educação dos alunos carentes deve ser gara'"'ltlda pelo Estado des
de o pré-escolar e tamaé-n nJS d;!m31S níveis , mssec o.nrríc, per qralqjer motrvc ,

não pu:ferem matncular-se em escola oflclal, sell o que permanecena letra mor
ta o mand3mento constltuClD""'lal relatIVO ao d~n:lto da e:1ucaçâ'J

Nunca será demaIS observar a inexIstêncla de escola públlca, em nú
mero sufICIente, em todos os munIGÍp'ios, cidades, bairros, vIlas e povoa'jos des
te ims"'lso Brasil, aSSIm CO'TlO a Impossibilidade fátlC8 de concretizar' tal possi:
bll1dade, mesmo a médio e qJlçá até a prazo razoável, o qJ= conojiclon3 o àlun"J
carente, se'l1 'recursos para o custeIO respectiva, a procoJrar a escola não-oficl
a1, 0'.3 slm:llesmente, como V18 de regra aco'1te:.e, a deixar de estud3r.

A Emeílda procura corngu tal dlstorçã:J do dueIto de edJcação, que
deve ser esten-;lidJ a todJ CIdadão braSIleiro. '
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Art. 247 - '"

79. ROBERTO AUGUSTO

8 O. JOSt: CARLOS COUTINHO

81. SIMAo SESSIM

82. GUSTAVO l'E FARIA

83. FRANCISrO DORNELLES

8~. FLÁVIO PP'LMIER Dl. VEIGA

85. OSMAR LEITÃO

86.'OENISAR I'~NEIRO

87. ALOYSIO TEIXEIRA

88. ÃLVARO VALLE

89. AFONSO ARINOS

90. FERES NADER

91. FÁBIO RAU~HEITTI

sz, RUBEM MEDINA

93. ROBERTO JEFFERSOI:

94. CID SABOIA CARVALHO

95. VIRGÍLIO TÁVORA

96. JoSt: LINS

97. MOYSt:S PIY.ENTEL

99. RAIMUNDO BEZERRA

99. ETEVALDO NOGUEIRA

róo , MAURO SA."(PAIO

101. MANUEL VIANA

102. FIRMO DE CASTRO

1 O3. Ct:SAR CALS NETO

104. FURTADO LEITE

105. OSMUNDO REBOUCAS

106. LUIZ MARQUES

107. CARLOS VINAGRE

108. GIDEL DMITAS

109. JORGE LJ;ITE

110. Jost LUIZ DE SÁ

-111. DASO CoIMBP.A

111. APOLDI: DE OLIVEIPA

113. SOTEPO CUNP,A

114. AMARAL NETTO

115. JORGE ARBAGE

116. GERALDO FLEMING

117. OSWALDO ALHEIDA

118. MÃRCIO BRAGA

119. JOSt: DUTRA

120. UBIRATAN SPINELLI

121. OSVALDO SOBRINHO

122. JONAS PINHEIRO

123. LoUREMBERG NUNES ROCHA

124. GANDI JAMIL

125. SAULO QUEIR6z

126. JOÃO DA MATA

127. EVALDO GONÇALVES

128. MARCONDES GADELHA

129. JOAo AGRIPINO

130. CÁSSIO CUNHA LIMA

131. EDIVALDO MOTTA

132. ED}!E TAVARES

133. ADAUTO PEREIRA

134. RAIMUNDO LIRA

135. RUBEM BRANQUINHO

136. FRANCISCO DIllGENES

137. NARCISO MENDES

138. MARIA LUCIA

139. OSMIR LIMA (em apoiamento)
140. ANTONIOCARLOS KONDER REIS

141. RUBERVAL PILoTTO

142. ALEXANDRE PUZYNA

143. CLÃUDIO ÁVILA

144. ORLANDO PACHECO

145. RE.~~!O VIANNA

146. HENRIQUE C6RDOVA

147. APTEI/IR WEPNER

149. VICTOP FONTANA

7 5 GUILHERM~ PALMEIPA

76. ROBERTO T~RRES

77. DIVALDO S~'RUAGY

78. Jost THO"(AZ NONO

9. ROSA PRI'TA

i o , MILTON PEIS

11 MILTON LIMA

12. Atcro NEVES

13. COSTA FERREIRA

14. ENOC VIEIRA

15. ONOFRE CORRÊA

16. VIEIRA DA SILVA

17 • JOAQUIM P.AI CKEL

18. JJ}YME SA.l.lTANA

19. VICTOR '3oVÃO

20. ANTONIO GASPAR

21. JOÃO CASTELO

22. ALBtRICO FILHO

23. WAGNER 1..lIGO

24. ELItZER ~OREIRA

25. PAULO MI-.1lQUES

26. INOCtNCIO OLIVEIRA

27. Jost JOPGE

28 LUIZ FREIRE

29. OSVALDO COELHO

30. rosa MOURA

31. NILSON GIBSON

32. JOSÉ TINOCO

33. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

34. GILSON V-ACHADo

350 GENEBALDO CORPEIA

36. JAIRO AZI

37. LEUR LOfl.ANTO

3 B. ÃI~GELO MAGALH;3.ES

39. BE'ÚTO GAl'A

4 O. JIESTOP DUARTE

41. JONIVAL LUCAS

42. JOÃO CARLOS BACELAR

43. FERNA'IDo GOMES

44. LUÍS EDUARDO

45 0 St:RGIO BRITO

46. JOACI G6ES

47. FRANCA TEIXEIRA

48. JOAo ALVES

49. WALDECK ORNtLAS

50. MIP.ALDD GOMES

51. JOSÉ LoURENCo

52. VIRGILDÁSIO DE SENNA

53. GIL CÉSAR

54. RoNARO CoRRtA

55 o LUIZ LEAL

56. 'lARCoS LIMA

57. ZIZA VALADARES

58. ROBERTO VITAL

59. Bo~IFÁCIo DE A.~DRADA

60. DALTol' CANABRAVA

61. JOSÉ ELIAS MURAD

62. LAEL VARELLA

63. VIRGÍLIO GALASSI

64. MAURÍCIO CAMPOS

65. MELO FREIRE

66. LEOPOLDO BESSONE

67. SÍ~_VIo ABREU

68. ALVARO ANTÔliIO

69. ROBERTO BRANT

7 O. HOMERO SANTOS

71. MAURO CAMPOS

720 VINICruS CANSANÇAQ

73. ALBÉRICO CORDEIRO

74. ANTONIO FERREIRA

5 o JOSÉ SN:7ANA DE VASCOloCELL03

6. HU!1BERTO SOUTO

7 ALofsIO \'ASCoNCELOS

8. RONALDO - CAPVA~HO

ASSINATUP"S

2P01811-4
---------~

A bolsa de estudo tem o objetivo os assegurar o atendimsnto pleno a

todos, atendendo o pr ínc ípín furrfamental do art. 240 do Projeto de CO'1stituição ,
Que diz:

IIArt. 240 - A educação, direito de cada um e dever do Estado, SE
rá promavída e incentivada com a colaboração da família e da comuni
dade, visando ao plem desenvolvímento da pessoa e ao seu compromis
so com o repúdio a todas as formas de preconceito e discnminsção."
A demacrat.Izaçãa da educação pressupõe a ~g'J31dade de coorturudades ,

sem discriminação entre ~icos e pobres, na garantia je 'tlatrícula e acesso altern~

t ívo a qualquer escala do sastena edJcacio'l:lI, seja ela da rede of'rcíal ou prava
da Se asaâm nã:l for, estaremos onor-tuní za-ura 8;)S r-icos a al ternat.íva de escolha

entre escola pública e part ícular , onção à qJal não tenam acesso os trabalhado 

res e fllhJS dl~ t.rabalhadores , ou, e-itão, como ocorre atualmente em lnJitas cíca 

des, bairros ou vilas oe nosso País, o '9.lun') prcveníe-tte de famíha cs me'Jr ren
da não teria acesso à escola algulla, pela Irexfstê-cí a de escola públrca prõxms

à sua casa ou, ainda, pela insuficiê'1::ia de vaqss rra rede ofacrel .
Por todos estes rrot.ivcs , e também por una qusstão de Justiça e . de

cumprimento do precelto const í tuc.lonal relativ.:J ac direito d3 edJeaçao, cevesos

assejurar aos alunos carentes a oD:::Irtu'1ida:l~ de' matricular-se e d~ freqUentar

escola, inclusive da re:le psrtacular , através da concessão de bolsas de estudo ,
entendida COll0 benef'Icro prestado '30 aluno e nâ'J coma mero ':Ie -aarune-ição das escQ.

las particJlares.
A presente Emenda ven a s.orãr Iacuna de o.rtra, aprese,tada anterio..!:

msnte , e q.re deixou de ser ecotmda na Comissão de Sistematização por nãJ ter ex 
pressa o condícto-iemento de norma legal comafenantar ,

Ib ete-osr tal d1..5p::Giçã:J) acreditamos na plena aceitação desta Errerd3 pelo

Plenário, de grande importãn::la para a con-::retiza;ã':J cbrol cEIIEtl.CAÇAO PARA TOO'.lS"

JUSTIFICAÇAo

Exceto nos casos excepcaonaí s que prevê, o texto aprovado na Comi~

são de Sistematização objetiva COIbir o e7lprego dos recursos públIcos nas escE.
las particulares.

A bolsa de estuda, entretanto, const ítin benerãcao prestado ao al~

no, não se destmanda, de forma nsnh.ma, à craação e -nanatençãa da escala par
t rcular .

Parágrafo único - Os recursos pú'JUcos de q.ie trata este

artigo poderão, ainda, ser destinados a bolsas de estudo, na

forma da lei, para os que dsmanst rarem aprovef tanetto e lnsuf.!
crêncía de recursos.

Acrescente ...se ao artigo 247 do Projeto de Canstl tuação (A) I aprova

do pela ccsussãc de Sistem9tização, o se~uinte parágrafo Ú'lCü:

TtTULO VIII
DA oROEM SOCIAL

CAPtTULO III
DA EOUCAÇAO. DA CUL TUPA E DO DESPORTO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 247 (acréscimo de §)

AssimJ para evitar que a proibição atinj.a 'tarnbén o aluno core-te que

não conseguir vaga ou não PUj'=I matrfcular-se em escola mantida pelo Estado,

necessária se torna a orevisão da pcssrbfIrdsde de concessão de bolsas de es
tudo.

1. VICTOF :..\rCl rj'~!I

2. JOSÉ 'lP":A r o
, ,;.rL

3. CARLOS ':..:'TTP

4. OSCAR COi':RÊA

EMENDA
f:J CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
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EMENDA
l:J

EMENDA
L

=------------- TUTtll~I.l'101\rlC/l.l<il:;---- _

r

EMENDA SUPRESSIVA

supr ima-ae , na redação do § 3Q do a r t i ço
231 do Projeto de cons t i tu í ção , a és-pressão "observado o disposto no
artigo 174".

r.r-------------- TrllTO!.lUSTI'le'çi.o "l

Entende-se necessária f1xação de cr1térl0S limitat1vos da partlc~

pação prevlsta no S lo do artigo 22 para não comprometer-se o d~

senvolv1rnento das at1v1dades do setor mineral, cUJos ~nvest1mentos

sab1damente demandam a aplicação de vultosos recursos. O estabel~

camerrtc do 1imite proposto resguardará a estabil1dade e a segur~

ça Juríd1cas imprescindíveis à operação desse importante setor de
economia nacional.

PLENARIO

S 3Q - A totalidade das part1cipações a. que se referem o

parágrafo anterior e o S lo do artigo 22, não e~

cederá ao quarit.o do lmposto cobrado na saída de
substânc1a mineral da mina.

Acrescente-se o S 30 ao art. 205 do Subst~tut~vo aprovado na Coml~

são de Sistematização, nos termos abalxo:

A participação prevista no artigo 22 S 10, do Substitutivo
6

sendo

uma obrigação compulsória, em dinheiro e regulamentada em lei, e~

quadra-se perfeitamente no conceito de tr1buto e estaria Q incid1r
sobre o mesmo fato gerador do imposto cobrado pela exploração das
substâncias minerais.

JUS T I F I C A ç Ã O

I A dã spcs ação q.re se pretende suprlmirJc~ I
'. eou iparar. as corit r ibui çõe s soc í ai s ~os Impostos í nv í eb í Li za , na or â r; :

i ca, a e f ac ác aa 00 or ece rto cont i.oo no § 30 00 ar r- 9: 231, cercear:~.1
! ar r emed r ave Lme ot e a at r í bu i ção Que o jlSPOSldVO dlLe~a ao !e[:ls!adc: i
\ comum. 1

Ora, es t atu i r que as novas cont r IbUIÇÕ?S !
; SOCIaIS não poderão ter "fato gerador ôu base de c é Lcu Lc or épr-Lo s oe!

i.i mpo s t os « s i qm fIca uma drástica r e s t r i ção no campo de opções do lÊ I
' gislador, que se verá t o l tu do em SU9 ação de prover 85 bases Leqaz s

de sustentação do novo SIstema de Seguridade SOCIal, cuj o escopo l~

plicará em signi f ac a t ava ampliação dos benefícios e serv i ços

Cabe, ainda, ressaltar que a melhoI de.::.
t r ma Jurídica se mcl í na hoj e claramente no sent i do de negar natur~

za tributária às contribuições sociais.

261. LUIZ ,"OYER

262. JOÃO NPTAL

263. CAIO PO/IPEU

264. '1ALULY NETO

265. ARNOLD FIORAVANTE

266. AGFIPINO DE OLIVEIR~

267. ANTONIO CARLOS MEND", THAME

268. ANTONIO SALIM CURIA,I

269. ADHEMAR DE BARROS FILHO

270. DIRCE TUTU QUADROS

271. PAULO ZARZUR

272. MENDES BOTELHO

273. TITO COSTA

274. KOYO IHA

275. .rost EGREJA

276. MARIA DE LOURDES ABADIA

277. NELSON SEIXAS

278. JOFRAN FREJAT

279. VALMIR CA'1PELO

2BO. GEOVANI BORGES

281. l1ÁRCIA KUBITSCHEK

2B2. FRANCISCO CARtlEIRO

2B3. MAURfcIO CORREA

2B4. .ross CARLOS SAB6IA

2B5 .rost .SANTANA DE VASCONCELLOS

286. ANNA MARIA RATTES

287. MILTON BARBOSA

219. MENDES RIBEIRO

220. RUY NEDEL

221. IVO LECH

22 2. CARLOS CHIARELLI

223. uirs ROBERTO PO~TE

224. .rost FOGACA

225. HILAPIO BRAUN

226. SADIE HPUACHE

227. C~PT.OS DE CARLI

22 B. ÁUREO MELLO

229 GASTONE RIGHI

23 O. EPALDO TINOCO

231. STtLIO DIAS

232 PEDRO CEOLIN

233. NELSON SABRA

234. GERSON CNIATA

235. LEZIO SATHLER (apoiamento)

236. OSWALDO TREVISAN

237 NILSO SGUAREZI

238. MAURÍCIO NASSER

239. ALCENI GUERM

240. ANTONIO UENO

241. RENATO JOHNSSON

242. DIONísIO DAL PRÁ

243 SANTINHO FURTADO

244 JACY SCANAGATTA

245. MATI-'EUS IENSEN

246. AIRTOn CORDEIRO

247. RENATO BERNARDI

24B. ALtRCIO DIAS

2Q9. MUSSA DEMES

250. JOÃO LOBO

251. PAES LA!~DIM

252. ÁTILA LIRA

253. JOst LUIZ MAIA

254. FELIPE MENDES

255. JESUALDO CAVALCANTI

256. ÁLVARO PACHECO

257. .ross TEIXEIRA

258. ANNIBAL BARCELLOS

259. ERALDO TRINDADE

260. CHAGAS RODRIGUES

IVO VA~DERLINDE

CLEONÃt CIO FONSE:CA

BOSCO FFANCP

MESSIAS <.::i'lS

DJFNAL GJNCALVES

FP MCI SCO ROLLEMBERG

LOURIVAL BATISTA

ALBANO !'RANCO

DIONíSIO HAGE

At1ILCAP ~ORE:IRA

MANOEL RIBE:IRO

SÓLO!': B.)RGES DOS REIS

ASDRUBA:" BENTES

ELIEL PODRIGUES

GERSON ?IoRES

PAULO ROBERTO

ARNALDO !10RAES

ARNALDO PRIETO

JOAO DE DEUS ANTUNES

IVO MAI~:ARDI

TELMO K:RST

ADY~SOK ~OTTA

DARCY PCZZA

VICENTE BOGO

OTT0I1AR PINTO

MARLUCE PINTO

MOZARILDO CAVALOANTI

HENRIQUE EDUARDO ALVES

ISMAEL \·IANDERLEY

ANTÔNIO CÂMARA

IVO CERSdSIMO

LEVY DIAS

JOS~ ELIAS MOREIRA

PAULO ROBERTO CUNHA

SIQUEIRA CAMPOS

ANTÔNIO DE JESUS

149

150.

151

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

16B.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

17B.

179.

lBO.

lB1.

lB2.

lB3.

184.

lB s . JALLES !'ONTOURA

186. B!:ZEPrJ. DE MELO

187. AFIF DCrMINGOS

lB 8. ALYSSO', PAULINELLI

lB9. CHRISTOVA'l CHIARADIA

190. '!ÁRIO DE OLIVEIRA

191. S~PGIO WERNECK

192. JOst DA CONCEICÃO

.193. GENtSIO BERNARDINO

194. JOS~ GERALDO RIBEIRO

195. CAFLOS ALBERTO

196. LAVOISIER MAIA

197. JOst ASRIPINO

19B. FLÁVIO ROCHA

199. IBER!: FERREIRA

200. ANTÔNIO CARLOS FRANCO

'201. .rost G~EDES

202. ASSIS OANUTO

203. RACHID SALDANHA DERZI

204. CI-'AGAS NETO

205. FRANCISCO SALES

206 i RONALDO ARAGÃO

207. JOAQUIM FRANCISCO

20B. SALATIEL CARVALHO

209. tZIO FERREIRA

210. CARREL BENEVIDES

211. MARCO MACIEL

212. .rost CARLOS VASCONCELOS

213. JARBAS PASSARINHO

214. ANTONIO FARIAS

215. LEOPOLDO PERES.

216. JOÃO CALMON ••

217. ADROALDO STRECK

218. DE}FIH NeTTO
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JUSTIFICAÇÃO

As s am , o artigo 236, além de enumerar os eventos
cobertos pelos planos de rc-evaeênc i.a soc i.e ã , Já a.ncoxpor-a as con-,
da cões detalhadas no ar-tu.qo 237 para cada benes Lc í.o ,

Ir- A neceasa.dade de se alterar o artigo 236 decorre

O

do fato de que, com as moda r acaçôes progressivamente a.ntir'cduzad as
ao longo da t.r-ermt.acão do projeto , os art.aços 236 e 237 f.l.carar..

! .repet a.t.avos , exa.qa.ndo , portanto, urna nova redação.

IPLENARID

2P0181~~-9~ ~
Constltuiote CID~v4C~k~o~ ___

=-------------""'.''''''''.,''--------------

EMENDA tlODIFICATlVA

o parágrafo únICO do ar t i qo 177 passa a ter a s eçurnt e re-

dação'

A .rncr-cducâo da expressão "medaenee concr-abur.çâo"
no caput do ar-taço 236 oferecê a vantagem de expã ac atar que c
a a.st.ema de aequr a.dade socael terá ôors ramos un.rvezaaLa aados e
prestados a.ndeperident.emerrt.e de contrro.buí.câo , ou ee je , aes i.st.ênc ae
à saúde e ass.i.seêncae socaaj , e um enu.nent.eraent.e corrt.z-z.buuavo que
ê a pr-ev aõênc i e soca.eã •

Parágrafo único - O oi spos t o na alínea "b" do InCISO 11:

não se ao l rca aos Impostos de que tratam os InCISOS I, 11, IV e V a:
ar t i qu 182, o ar t i ço 183 e às cont r abuações de que trata o ar t i çc
176.

Em relação ao conteúdo, a emenda proposta lntroduz
as eeçaanees moda r a cacôes e

a) acrescenta no a't em referente a aposerrtador-ae
por veLha.ce l a t.en- II do art. 236): "r-eduz a.dc
eu. c a.nco anos o Lama tie de a.dade para os traba
lhadores z-ur'a a s de anbos os sexos".

JUSTIFICAÇÃO

Não há porque não me rui r entre as exces sões orevastas ne s

te parágrafo as cont r aburçõe s SOCIaIS, a nc Jva ave se c oo s i de r a rmcs q~;
rot rocur rucs e no artigo 231, que trata destas cont r z ou i çõe s , d.:!.500S=.

t i vo estabelecendo que as cont r rbu i ç õe s só ocoe r ão ser ex i q.idas a.=.
pois de decor r i dos 90 (noventa) o i as da data da pub Li cação da Le ;

que as houver ans t a tuído ou aumentado

r
EMENDA 2P0181?-.:-7'---- ----OJ ['CP"M"O'''B'~
CSENADOR ALMIR GABRIEL Li _J

:e fato no tôxao que o trabalhador rural a.nqr-e as a nc
exer-c Lc i.o do trabalho mua t.o or-ecooementie , Além da s eo , exerce fUn
cão penosa, com Jornada de trabalho maa s longa que o urbano, Ser
da apox das fac.l.l.l.dades da c.i.dade , Acresce aanda , tratar-se de
trabalho com grande exaqênc.i.e de força f Ls a.ca ~

:E: natural e Justo, em conseqüênca.a , que se conceda
ao trabalhador rural, nas condaçôes e queLi.j acaçôes exaqâôe s en
Le a , o di.r-eabo de se aposentar por a.dade maa s cedo que o urbano.
Lembre-se que, ao concrãr i.o do urbano, o trabalhador rural não
tem da.z ea.tio a aposent.edoraa por tempo de aez-va.ço que, conceda.da
na conet.r.euacâo ora em elaboração, só benefia.ca.axâ os trabalhado-
res hOJE:! Jovens. _ "

b} moda.f a.ca o anca.ao II do a;r:t~go 237 (que passa
a corresponder ao a.nc Lac V do art. 236), res
t.r anqandc a aposent.adoraa precoce aos profes
sores do prumea'ro grau.

Mllhões de trabalhadores em atia.va.dades estafantes
e mal remunerados, corno na construção C3.vJ.l e no campo, não tierr
da rea t o a aposent.adcm.a ant.ecapada , Este dire.l.to, portanto, que é
pago pelo corrj urrt.o dDS trabalhadores através das corrtr abua.côas
pr-eva.denca.â'ra.aa , tem que ser conced.i.do com extrema pazc amônaa e
rJ.gor ~

, ,,

Entretanto, se se quer benef~c.l.ar com da st.ançâo os
professores, pelo menos cue se r-est r i.nja o ura.va Iêqao áqueles qUE
realmente exercem um trabalho maa a estafante e p1.or remunerado ot,
se j a , os professores do 19 grau, Já que é escândaloso ,garantJ.r
tal benesse car-a os professores unaver-s.rt ãr aos , por exemplo, qUê
não estão entre as categor1as p.rcf i s s aonars opr-Imrdas seje em re
lação aos seLâr ros ou dernaa.a conô i.çôe s de trabalho.

c) a.ncoxpoza , no § 19, os da aposa.tia.voa pr~v~stos
nos parágrafos § 29 e 39 do artJ.go 237, de
forma a tornar o acesso à Prevl.dênc~a Soe a.aL
possível a todos os ca.dadâos ,

rtene r i.cernerrt.e , não há na eeavaôaõe dos nrofessores
conda.çôe s excepcxone âmerrte penosas, an seLubres ou per.l.gosas que
JustJ.fl.quem a apoeent.edor.i.e precoce. Lembre-se, ao ccntc-árao , que
os professores tem Jornada de trabalho a.nf er-a.c'r as dernaa s catego
r i as e eêrxae mai.a longas. Se sua remuneração, eventualmente, é
.l.nsatisfatórJ.a, trata-se de problema çenéraco dos trabalhadores
bza s a Le i.r-o s que não pode ter na pr-eva.dênc i.a soe a.eL um peLa.at.a.vo ,

rIV noosent.ecíor ae , com nroventos oroporcJ.onaJ.s ao
tempo de serva.cc , aoós t r arree anos car-a o ho
mem- e v.i.rrt.e e c a.nco para a rru Lhe r r

11 - neoeerreaõor.re aos sessenta e ca.nco anos de
ldade nara o homem e aos sessenta anos para a
mulher, - r-eduz ado eIT' C.l.hCO anos o Lamace de
a.dade para os trabalhadores xur-aa s de ambos os
sexos;

I - Cobertura dos eventos de doença, anvaj.ade a e
morte, ancãusave os resultantes de ac aderrtea
do trabalho;

111 - ATJosentadorlB por tempo de servaco após t.r-a.nt;e
e c a.nco anos oar-a o homen- e trra.rrca anos oara a

. lher, ou tempo .i.n f e.r i.or- nela exerc Lo ao de tra
balho r.n aa Lub re ou cer-a..goso;

o ar t.aqo 236 passa a ter a aequi.rrce redação:

Art~ 236 - Os »Lanos de pz-evadênc i a soe i a L, me
da.antie corrtr abua.câo , atenderão, nos tiezmoa da lei, a:

EMENDA SUBSTITUTIVA

P~tll...It'O'CÇt."55Ão;l/5\,BeOMI5sÃO ~ r;r-ll.e.T"'~

~~~~ ~_--J êuJ01!88 J8'LENÁRIO

v - AoosentadorJ.B acôs
exerc Ic ao em funções
grau ao professor,
professora:

t.rarree anos de e f etiavo
de n-aqa s t.êrao do cramea.rc
e, após vanee e C.l.llCO, ã

VI - Proteção à matern.l.dade, notadamente à gestan-.
te;

VII - Pensão por rn:>rte do segurado de ambos os se
xos, ao cônJuge ou companheJ.ro e aos dependen
tes:

VIII - Proteção~ \abalhador em sl.tuação de desem

prego lnvolütárl.o;

IX - AJuda à manu.tenção dos deuendentes dos segura-
dos de ba~xa renda; .

X - Aposentador.l.a por lnvalJ.d~z.

§ 19 - Qualquer c.l.dadão poderá partl.c.l.par dos be
neficl.os da prev.l.dênc.l.a 50cJ.al, med.l.ante contrl.bul.ção, na forma
dos planos prevJ.dencl.árl.os.

TEnCJ~\,5T'f'O.ÇÃO--------------_,

EMENDA ADITIVA
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JUSTIFICAÇÃO § 49 - A aequra.dade soe a.aI mant.e r â seguro co Let xvc
complementar de caráter Eacuj t a t rvo ,

Trata-se de dlSPOSItlvO que garante prazo mí nrmo para que

os cont r Ibumtes se preparem para fazer face a encargos que venhar
a ser cr i ado s ou majorados

JUSTIFICAÇÃO

Na med i.da err que as conô acôe s espec Lt a.ca s cat-e
concessão dos bene f Lc i os da prevadênc aa ecc aa I ]ã foram mcoroc-,
radas na emenda ssubs t a t.utiava referente ao ar t aqo 236, o artiac
237 mantem somente os da apos a t.a vo s não or-ev as t.o s no arr.ico anca-
rJ.or. -

Com a redação proposta o ar-ta.oo 237, oferece
todas as çarenm.as po s s Lveas de que o segurado não será »re juô r-,
cadc; nem no cálculo de bene f Lcao , ao exa.cr.ir- no § lo que todos ·05
aaLà'r xoa cons adexaôos se jern cor-raç rôos mone t a r i amentie nem no
r ee juste posuer-ao.r dos beneELcaos enjoa valores xeaas seráo pre
servados, de acordo com o c~ut, com base em cr i cêrros f a.xados
pelo poder Leqas La't.a.vo , \\ \

EMENDA 2P01817-3 J f'r:P::'O'B'"'--'f:J SENAOOR ALMIR GABRIEL '-=------------,. C-':'" _J

L:

I
Em relação ao conteúdo, a emenda proposta .i.ntrroduz

as seçuancea mod.i f a.caçôes e

a) supr-ame a expressão eerãr ic arrt.eqr-aI do art.
237.

PLU._Il'C/COY'SÃO/&JBCCllll'SiO ~ ~DATA~

'-tJ__P_L_E_N_Á_R_IO ~___ êut oyaa J

EMENDA ADITIVA

'rncnuacse no ATO DAS DISPOSIC'ÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E
TRANSITÓRIAS o seguinte art~go: -

Como f i cou claro, na ocasaêo da apr-ovacâo do artl.
go na conu.ssâo , a re ãexênca.e à aaLâr-ao an t.eç ra j . fo a eqmvoceda ,
Houve comp.romi.aao de se alterar a redação para setâr i c de cont r-a-.
bua.cão no pj.enâr ao , AJ..nda as aam , contiarruar-â o ô i sposauavo com de
fe a t.o s graves que exa.qem sua alteraçao. Samo Lesmen t.e a.ntrrodu aada
a expressão aaLâz-a.o de corrtr abua çâo , aem outras mudanças, l.moll.
cará que o segurado, em qualquer cc.rcunst.âncaa , será aposentado
con- o valor do últl.mo salár:Lo de contrl.bul.ção.

Além dJ.sso, em vl.rtude da redução orOOQsta oara a
aposen1:adorJ.a por velhl.ce dos trabalhadores rurais c l-nc~so tor
nou-se redundante.

b) suprame o § 19 do art.aqc 237 que estabelece
contagens reciproca do tempo de sexvaco urbano
e rural.

29 e § 39 do artl.qo Z374c) sUprJ.me o

Há do a s ent.endamerrcos ooas Ive i s oara o parágrafo
pramea.ro do ar t.aço 237. Se a contagem refere-se. ao tempo poste
z-a.or ao a.nqr-e s so no z-eqame corrtr abutavo , Já que o regl.me rural
não é contrJ.but.l-vo, o dl.sposJ.tJ.vo é totalmente dJ.spensável, Já
que a contagem recJ.proca será decorrêncl.a õbv~a da unJ.fJ.caçào dos
regJ.mes, conforme preceJ.tua o artJ.go 230, J.ncl.so lI. Entretanto,
se a J.ntenção é perml.tJ.r a contagem do tempo de servJ.ço anterJ.or
à fJ.IJ.açâo do segurado ao novo regJ.me un~fl.cado, o resultado será
uma oressão de custos sobre a PrevJ.dêncl.a provavelmente l.nsupor
tável. O referl.do dl.sposJ.tJ.vo acarre1:ará um volume l.rnprevJ.sivel,
mas certamente mUl-to grande, de concessões de aposentadorl.as por
tempo de ser'l.*l.ço de trabalhadores rural-S logo anós ve:1cJ.do o terr
00 de carêl"'cJ.a (atualmente cJ.nco anosl. Como oratJ.camente todos
õs tra.calnadores rura:lS ~nqressaIT, no trabalho cor. l.àades preco
ces, naverã uma massa de áposent:aãorJ.as sJ.multãneas de trabalha
dores a partJ.r de apro>"J.madamente cJ.nCTuenta anos dE" ~ãade

t f âc i.L ver que l.sto c r i.ar ã urna s a.t.uacêo a.nace i.t.â-,

vel porque pe rnat.a.r â a UM segurado que corrtr r.bu ru sua v.i.da .int.ea-,
ra sobre um de t e.rnu.nado valor, aumente seL. seLár io , Dor a.n j unçôes
fra .... du Len t.as I no ú Lt.amc ou ú Ltn.mos meses e se aposente COJ\", um va
lor de spr-coorc rona j à sua cont.r abu i.câo real oe r-a a Pxev a.dênc i a
sccc.at , onerando as s am .i.nacei.tiave Lrten t.e o aa s t.ema _prevJ.dencl.árl.o

O Iina co rnocavo olausível paz-a se moda f a.ce r- o cxa-.
t.êx.io atual, que calcula a- mêd.ia dos' ú Ltiamos 36 meses, é o de
que, atualmente, desses 36 s a Lâr-a.o s os ú Lt amcs 12 não são corr r
çados mone t.ar-a.arnen t.e , As s arn, em oeriodos .mfLac i.onâr-aos , o sequ
rado é pr-e juda.cado , Basta, para corr i.qar esta falha, arrt.r'oduz ar
da apoa a t a.vo que ob.r aque a correção mone t ár-a a de todos os aaLâ.rao s
conai.de.rados no cálculo de bene f Lca.o, como consta da emenda no §
19 do art. 237.

:t: bom lembrar que em macêr i a desse nível de com
p.Lexi.dade , O texto corrs t a.tiuc i.ona L deve estabelecer apenas regras
bâs i.cas para não se incorrer em ea't r-atix f a.caçâo de soluções que, ã
pr-a.mea.r-a vaeee , podem parecer Justas mas que cr-a am graves embara
ços na operação do s i.s t ema cz-ev a.denca âr-ao , scrassc , é maa s aens a-,
to relegar-se ã Leqa.s Lecão oz-da.nâ.r i a o detalhamento.

I

I

I
"

JDSTIFICAÇÃO

Dada a emcr i acêo do conceaco de seçuradade socae r , cor
um.ver-aa t a aacâo dos bene f Lcao s e sexva'co s das á::eas de saúde,
prevadênci.a e ass a.s cêncaa soca.at , torna-se neces ear ro cerent xr
recursos .para ampLemerrtaçâo amed i.a't.a das meda.da s prooostas.

O pro jet,o da nova const i t.ua.câo c.r a.a vãr i os encaxcos novos
para a segürJ.dade soca.aj , sem de s t ane.r-i Lhe recursos co.r re s oonden-,
tes amed a.atio s , Dentre estes novos encar eo s destacam-se a un i.ver-,
seLa.aacâo do atiendamerrt.o ã saúde, a equapez-ecâo dos bene f Lci.os
rure i,s e urbanos e o aumento do pa.so dos beneã Lc.ros

Por outro lado, o ar-taçc 231 autior-a ae a cr-a.açâo de novas
corrtr abua.çôes dos empregadores para a aecur-a.dade soe aa L, Enquanto

'não forem uâ t amadoa os estudos e a t.r-anu.tecâc legal dos pxo j e t.os
para oper-acaonaj a.zaçâo dessas corrtr abua cõe s , o f a.nanc i.amerrt.o da
seçur-a.âaôe social pr-eca.aa ser reforçado para fazer face às novas
despesas.

ArtJ.go - Quatro qua.ntioa da arrecadação decorrente da
cont.rabua çêo de que trata o necreto-Ler 1940 de 25 de maa.o de
1982, alterada pelo D.L. 2.049 de 01 de agosto de 1983, nela De
creto 91.236 de 08 de maao de 1985 e pela tel. 7.611 de 08 de JU
lho de 1987, passa a a.ntieqr-az- a receáta da aequr a.dade 50C1.81,

ressalvados, ex.Lus a.vamen ce no exercício de 1988, os comoronussos
eaecso.õoe com proJetos em andamento, até que a 1e1. da.epuaez- sobre
o ar-t.aço 231, anc i ào I, obedeca.do o prazo mâxamc de canco anos,
f i.ndo o qual será extia.ntia a corrtr abu.tcão de que trata este ar-c r-.
go.

EMENDA 2P018 U~-l J r;:r-P··M'D·'B"~[J SENADOR ALMIR GABRIEL --=-------------,. L-! _J

r
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EMENDA SUBSTITUTIVA

O art.1.go 23 7 passa a ter a segu.1.nte redação:

Tal supressão decorre da alteração do caput âo ar
tJ.go ql.le torna sem sent).do o oarágrafo sUorl.ffiJ.do e da l.ntrodução
do § 19 ao artl.go 236 que unJ.versall.za o àcesso à pre\·l.dêncl.a 80
cl.al, l.nclusJ.ve às donas de casa.

Art. 237 - ~ assegurado o reaJustamento dos bene
fícl.OS de modo a oreservar, em caráter permanente, o seu valor
real, conforme crJ.tér~os defl.nl.dos em le1..

§ 19 - Todos os salãrios de contrJ.buJ.ção consJ.de
rados no cálculo de beneficl.os serão corrJ.gJ.dos monetariamente.

§ 29 - Nenhum benefícJ.o de prestação contl.nuada
terá valor mensal J.nfer.1.or ao salárJ.o mínJ.mo.

§ 39 - :t: vedada a subvenção ou J.ncentJ.vo fl.scal ao
poder públl.cO às entJ.dades de pre...·J.dêncJ.a nr1.vada com fJ.ns lucr2
t~vos .

.-

I

d) mod1.fl.ca a redação do 59 do. art~go 237, re-
numerado para § 39.

A redação proposta constou de todos os textos
aprovados nas fases que precederam ã cornJ.ssão de Sl.stematl.zação.
Essa versão do preceJ.to é de rra~r alcance, Já que estabelece
também a veda2ão aos J.ncenti~s~l.scaJ.s, que são mUl.to comuns na
forma de deduçao ou abatJ.ment~no mposto de renda.. -

A emenda basel.a-se na preml.ssa de que a opção oelo
fortalecJ.mento do Sl.stema de segurJ.dade 'é J.ncompativel .com a
eXJ.stênc.1.a de mecanl.smas estataJ.s de fomento a l.ni:cJ.at.l-vas lucra
tJ.vas no campo prevl.dencJ.árJ.o.
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l:J RAQUEL CAPIBERIBE

c) acrescenta parágrafo da spondo sobre a pxeva-,
dêncaa complementar na seçura.âede socaaã •

A mcfusêc deste paráqrafo, oresente em versões
enceraoees do ProJeto de conat.Lt.ua.çâo , cr-a.a a aequza.dade eoc a.aL
complementar cujo ob j e't.Lvo é permí.t.a.r aos segurados de renda' su
perJ.or ao teto de corrcrabuacâc prev.í.dêncaâr i.a , acesso ao aiseema
voIurrt âz a.o de erevaôêncae que complemente seus bene f Lc aoa apr'cxa-,
mando-o da renda em atia.va.dade ,

I
I
I

I
i,!

l,-------~J;-\-- Inclua-se, onde couber, na seção rr , DA PREVID1mCIA SOCIAL

do Capitulo 11, DA SEGURIDADE SOCIAL, do Titulo VIII, DA ORDEM SO

CIAL:

11 Aos trabalhadores que percebam até 10 (dez) pisos sala

za.aa s naeaonecs é assegurada aposentadoria com salário l.!!,

tegral l l
•

JUSTIFICATIVA

No que concerne aos 't.r-abaLhador-ea de seLâxa.os baa.xos ,

a nadru.s s IveL que aposentedor a a Eennam uma reãução s aâ ara.el , forçar.

do a uma va da de mi sêr.re .

l
EMeNDA MODIFICATIVA

Dê-se ao "ceput;" do art. 52 do Ato ôas na spceaçêe s

Const a tiuc a.one a s , GeraJ.s e 'rrens i cér aes do Pr'o j e t o dp cons t r t-u rçêo

nova redação, ecr eacerrte-iee um § ] Q. com a r ennmez-eçâo dos a t ue a s

parágrafos e acrescente-se, onde couber, novo pClrágrafo, de acordo

com o sequarrte r

r.r----------- ....""""'''''O--------i

EMENDA 2P0181~-O J r;r"p~:~B~tJ CONSTITUINTE M-A-R"-I-O-L-IM-A-·----------.. C-- .~~J

:1 ao o f a.c aa Le t.o •

r A fJ.),.ação de prazo para a execução dos pr-ece r tos ccn-

f e r a.doxes de bene f fc a o mostra-se de boIl" alvltre,posto dJ.namlzar c

respectlvo proceõ::.r-.ento.

r;T-------------T~~TO/JUSTl,.CA~iCl _,

,,
pela:

tG''''''·~4 PMDB

2P018?,1_-1 -----,
DEPUTADA RAQUEL C~PIPERIBE

Q 12 - O Defensor do Povo poderá promover a r-e sponse'ba.La.dade

da eu t or-a.daôe r-equa s at.ade no caso de oma s aâc abusiva na ado'ção

provJ.fI~nc.1a.s r-equef-a.de s ,

§ 22 - Le a complementar ô i sporé sobre a ccmpe t ênc a e , a

na ae çâo e o funcJonamento da ner enaoz-a e do povo. observado fios

qu ant e s pr ac Lpaoe

I - O Defensor do Povo é e scoIh i do , em e Leaçâo secreta,

me ac'r a a abao Lu-ce dos memba-o s da Câmara dos Deput.eôo.s , entre canô ade> ;

tos a.ndacadcs pela soc a edade c av a L e de no t.ó'r ac xe epe a tio públJ.co e i
reputação l1J.bada, cem mandato não renovável de c i.nco anos; I

II - são e t r a.bua do s ao Defensor do Povo a anvac i ebaü aôede , os

amped amerrt.ca , as; pr-e r-r oqe t a.ve s pr-oces auaae dos membros do Congresso

Neca cne â e os vencamentioe dos Ml.nl.stros do Supremo Trl.buna,l Federal;

Ê cz-a.adc o Defensor do Povo, a.ncumba.dc s na forma da Lea, c.Qrr'

plementar, de zelar pelo e f e t.a.vo z-eape at o dos poderes dos estado aos

da r'e r t os assegurados nesta consc a cuâçâo, apurando abusos e omissõec:

de qualquer eu't.oxa.dade e a.nd a.cando os órgãos competentes as meô a.de s

nece e aé'raaa a sua correção ou punaçjic ,

Acrescenta-se um Parágrafo ao artJ.go 6!!:

IIl - As conat atuxçôe s xseaeue i e poderão J.nstJ.tuJ.r a Defen

eo r ae do Povo , de corrfo'rrru.dade com 05 pr-ancIpaoa constantes deste

artJ.go.
JUSTIFICATIVA

Em da.ve r se s subccmasêces e comaeêcee 'remé t aces a l.nstl.tuição

Defensor do Povo foJ. prevl.sta.

EMENDA
P

JUSTIFICATIVA

A emenda proposta ob j e t a ve , aubet anca.e ãmerrce , confe

rJ.r tratamento maa s equandme à questão da en a s t a e , perrm 't a.ndc

extensão dos bene ã Icnos aos ~arl.nhel.ros una.dos através de atos aQ

rru.na et.r-a t a vo s , ao tempo em que e epec a r i ca a promoção dos graduados

§ ••• Os bene f Icaoa referidos neste a r t.aqo deverão ser

conceda.do s no prazo de até 120 pl.as a pe r t a.r da promulgação desta

Cone'ta nua.çâo, .caso a.ndeperidem de regulamentação Leqas.Le t.a va ~

Art. 52 - É conced ada erc.sc i e a todos que , no pe r f oôc

de ]8 õe r e t embr-o de 1946 e t.e/: a data na pr omc r çeçâo de CC'r....t a r rr>

cêc • foram a t r nqa ôos , em õeccrr ênca e de mor r vaçê o e ac Lus a ve.ment e

pol í t ace , por atos de exceção, ane't a tUCJ one 1e ou compj en-errt e r e s ,

ecs que foraw ebz-enq â ôos pelo Decreto t.eç a e i e c a vo n2 18. ee- 1'" de

dezembro de 1961, ben- como ao s e t anq a ôos pelo Decr-e t c-d.e a r 2 fl6~,

de 12 de setembro de 1969, e à"õ praças de s ForçdC' Armaões e x pr-Lsos

ou Lacenc aedos compu ã sor aemente de aerv rço xr avo • e eeeçu r eda- ~=:

promoções, na a ne t a.vaôeôe , ao cargo, emprego, poste OL! graduaçâo c

que 't e r a am d ar ea t.c ~e e s t r ve s sem 'em eez-vaçc e t a vo , cbedec a.do s os

prazos de permenêncae em e t a va dede preva s eos OdR Le r s e regulamen

tos vaqerrt e s e r-eepe a t eôe s as ceeeceerfee ace e e pecu La.er-adede e pr.f.

pz a.es das cer r e ar-e s dos eervaõores pdbf acos C3V r e e nu t a t are s , 01

s e'r vaâo s os respectJ.vos r eqames jurIõ acos

§ j e Ficam 't ambém asseguradas as promoções dos gradu,ª

dos das Forças Armadas ao ofcca e Lat.o dos Quadros .êuxa La e r e.s e equj,

valentes, passando os mesmos a ocupar a pcs açâo em que se encorrtxg

vem nos xespec t a vos quadros, corno se não t a ve s aem s adc afastados.

;

",
:.

'i.,
:l

·i
Entl.dades expressl.vas de âmbl.to nacJ.ona1 também reclamaram

sua l.ntrodl1ção em nosso País.

O exercícl.o da cl.dadania e o maJ.or respel.to aos dJ..reJ.tos

prevJ.stos nesta ConstJ.tuJ.ção~ prJ.ncl.palmente pelos poderes do
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EMENDA SUBSTITUTIVA

~ -------_--TtnO/JUSTl"c..~ie_-------------_,

PLEN.lIIIO/tOllISSi.o/sl)ltOllISSi.I)--------~tJ PLENÁR IO.

EMENDA 2P018?,,~·8
f: Constltulnte RAQUEL CAPISER;-I-'S::E-.----------.,

DISpositIVO emendado: í.nc i so 111, do art. 237, do Pr o je t o de Constltl.,!

ção "Ali

Estado, demon~tram a per-t anênc i a deste r ns t a tuto.cS os bons exemplo:

de outros países. conclamam os consti 't uarrt.es e aprovar esta propo.§.

taf~éalJás- oportunamente d i spos a ccma ssão Afonso Ar1nos.

r
EMENDA 2P018?,,?-Of1 Constltulnte RAQUEL CAPISERI:..S-EC-.-------------,

I'LUIUIC/COU1"io/suleOulssio---------.,

Supr Inu r o InC1SO 111, do art . .\,37 do ProJeto A, renumerando-se os de-/

mai s mc i scs e c r a ando um novo ar t i ço na Seção 11, Título VIII, da PI:='[

I va dênc i a Soc.i a l , com a segulnte redação:

t r a ãr i es ca um modo geral, asseg",rar-se-a a 8:r:-

s ernaoor i a espec i a I em tempo nunca supe r i c r sc s

no "c aput : , a s s rm como às tianc é r c as e às

Dela exar c Lc i c de t r aoe Itio rural, De-,C'se, insalubre I De: _-

goso, noturno oi, De r evez ement o .

ser v i ço rnf e r i or ao e s t ebe j ec roo nc inClsc I, cc ar ;

§ ÚnICO Às mul ne r e s t r aba Ihadcr es nas c coo i çõe s ce s c r i t e s

- P í e i d i spo r é sobre a apos entaocr i a especial com t emoc. l'Art

dê-

CONSTITUCIONA -, SI'00 ATO DAS DISPOSIÇÕES ,

TRANSITÓRIAS' ,do Projeto de cons t i tur-
I

Ição A

GERAIS E

a s eçumte redação ao art. 63, das ni sncs i ções r r ans i tõr ras-

63 - t vedado à uru ão , d ar e t a ou lnthretamente, as susu r , em

EMENDA MODIFICATIVA

üi spcs i t i vo emendado: Art. 63,

r;-------------- ~t~·o/.hl5.,.neA;ie_-----_-__----

i
IDê-se

I
" "Art,

corr ênc i a da c r i aç ãc de Estado, encarqos referentes a des:~

sas ccrr pessoa': rnat i vc e cam encargos e amcr t i zaç ãc da d:-
25 anos De se r v i ç o . 11

v i da mter-ra DL. externa aa acmiru s t r açãc púb l rc a , a nc Ius i ve

a rno i r e t a ress3lvado: 05 casos de elevação a EstóCos o::

:r_cs e« r e r ac âc BC Es t adc-rnãe ,

'íe:rrl-::crlOS de Roralma e Amapá."

Entendo correta a vedação cra ada pelo ar t aqo na cr i ação as

JUSTIFICATIVA I'

A presente emenda traz no 'caput' do novo ar t aço propostc,

do que pr ece i tua O mc í so 111 t do ar t 237, do ProJeto A,'

contudo, começa no parágrafo üru cc ,

Pretendo, com esta emenda, assegurar a todas as mulheres

,

a r epe t i ção

A movação ,

cas 8E trabalhadoras aos 2;; al1DS de t r aoa Itic , 2:1"',02 que esta SEJ€: JíE.

Em etapas ant e r i or e s desta ANC Já se ve r i flCOL. que a co .... 

.cos i ção po l f t i c a atua:' não oe rmi t e ê ccnce s s ãc oe apose'1ta':lo::é a ~.

õ fazer jUS:1Çõ ao menos corro as mulheres Que l sout ae oi ar i aeent e e-

ao r e s ent ar nestó fase der r ace ... r e da Cor-s t a t c i r t e urra emence oo e verv s

c ance zr a com a qual nãc ae s r s t zr e r de r c t az- E:r r ezãc O... S::. VO_7.:

I
que trabalham em cnnd.i ções como as oescr i t as no "caput ' (trabalho í o

salubre, rural, noturna, penoso, etc. ) uma apcsent ador i a espec r e I E

Iser cr i ada em Le i or da nár aa que garanta a concessão do bene t Ic i c acs

.125 anos de s e rv a ço .

"

); amba ant.e s de trabalho com gravames à saúde, ae 'f"íS1CC ou ao pSIOU_::::

I proposta é assegurar a estas um" aoosent acor _8 esoecia.

! ao ampLement o dos 25 anos de sarv i ço ccst ar i a de jus t í f ac a r ccrr mal:

Idetalhes I a i nda , a .i nc Lus ão nesta regra das trabalhadoras bane é r las 'E

.i ndus t r í ér i as

CATIVAU 5 T I

r-emnr amer t c ce out r c • ultrapassa a oues t ãc t err a t or i ai t ei s Que ns VE'::

cace t em pc r rur-oamer.t o maao r c oe smembr ament o e a SLJa au t cnom i a ecc"~

novos Estados. Af1nal de contas não é Justo que maLhar e s de bras i Ler-
I

ros, cont r rbumtes à uru ão , arquem com despesas decorrentes da c r i aç ê c I
de novos Estados P01S este é um dese jo de parcela de br as a Le i r os , c i rI
cunscr i t os em de t arnu nada r ap i ão , enquanto contr ibui r é uma ampns i ç ãc

l
a todos Portanto,- quem quer a cons t í tuação de um novo Estado terá quel

arcar para lSSO.

; contudo I a Sl t uação dos Terri t.dr i cs de Ror81ma e Amapá é I
lal go bem d i f er errt e das demaís regiões que hoje querem se tranSformarem!

iEstados. Lá, por ser até o momento um r er r i tõr ro , o Governo Federal,~ál
I vem arcando com t a as despesas; o que não ocorre nas outras r eç i õe s qUE: I

lutam pela c r i ação de um Estada.

E ampor t ant e esclarecer Que a cr i açãc de um Estado por ce s

:e, a uru âc , que semor e vi nha mantendo o r er r i t õr i c , deve part1cIP='::
I

t amaém cc moment o da elevação à cond i ç ão de Eslado DeIxará de faze:.

::S;:õOC Há

Nc case De aor e ima e AMapá não há de srnemor ameo t o ae out r c

e ...e vac ê o do t e r r i t cr ao à cono i ç ãc de Estado Por conseçcn-v '

É sab i do que as bancár i as são trabalhadoras que apresentarr

índice de "s t r e s s ' e meru festações de da s túrtn os p s i co Iõuacos ou men

t a i s . Esta, portanto, a razão pecu l aar de mcIuf -Las neste pr ece r t o

Quanto às i.ndus t r i âr i as , que Já são nu Lhar e s no Brasll,.>.§.

anos a flO nas lInhas de produção.

:550 sé no momento posterIor à Constltu1Ção do Estado, quanao

iJur1dIcamente, será 19ual aos demaIS.

l

r
'"'" I

t1 f1CO em face do trabalho que eXlge enorme atenção, além de grande res

gaste fíS1CO; p01S estão constantemente postadas em 'llnhas de PIOC_]I

ção I. N1nguém desconhece o fator da mecanlzação da pessoa que pas:3

:

Quanto às razões gera.ls de se assegurar aposentador1a es=~ i
ieia! as estas traoalhadoras aos 25 anos de trabalho t deve dlzer t



J as dezenas de Congressos, centenas de encontros e nu Lhar as de r euru ê.ss

\ da moviment o nas mU!l1eres t r eba Inaoor as r ea l i zadcs I1C sres i t rnt e zr ;
EMENDA
(l NEI.TDN FRIEDRICH

sãc sufLc i entes para o cnnvenc i.rce-itc

Co...t c COIr t oocs os CcrStl tu i otes sens I ..e i s às c a.rs es so:~-

.a i s e lutaoores oe2é cor-s t ruçãc ae uma socc eoace nov a , C-:lE seja c ac s ;
..,,--------------TurONuSflr'caçÃo --,

fae se restabelecer a oaçru neoe

r

h
I

Acrescenta-se paiagrafo 32 ao ltrt. 228:

§ 32- A le~ fed~t'al d~sporá sobre o f unca.onemerrt.c
dos bancos de depósitos, empresas financeJ.ras e de seguros,
em todas: as suas: mode La.dades , devendo a medor-aa de seu ce _
p.r r aj , com da r-ea co a voto, cons t a.uufcre por bze ez.Lea.t-o s ,

I = As empresas atualmente autorJ.zadas a opera?"
no país terão prazo de 24 (vant;e e que t ro ) meses, se t.r-ane
formarell' em empresas CUJO controle de capital pertença a brã
e a t eaxos e que const:ltuí.aa e com sede no pa.I.s , nela tenha'

o centro das decajices (d1.spoS3-çoes trans1.torJ.as).

.1lJE=TIFICAT:rVA

Pr.anãr ro

= '..-0".'.'".". -----,

Nova redação ao "caput " do Art 206, com acrésc!.

mo de um parágra fo.

Art. 206 -' O aproveitamento dos po t enc í a i s de

ene rp i a hidráulica e a pes q.râ s a e lavra de reCLJrSOS e Jazidas mi

nerais somente poder-ão ser efetuadas por bras i Le i r os ou enpr es as

nac roeai s , medr ant a autcr i z aç ão Ou concessão da União, pJ: t emoa

de t e rnu nadc , no an t e r e s s e nac i ona j , na f orme QS Le r t Q.Je regul~

rã as cono i çõe s e soec Ifac s s c ianoc essas at av i oaoe s envolvererr '

tI'Ilnera.:.s e~t!até9lt:OS OI,) ~eJôrr O'e~'envci'V'lO;:S eTI i"-a1.~â 'de- íTOiltt:..::,

r a , o:", er terras l'loígens-a

§ ~g - O Conselho ce Defesa 1\:;3:::101"31 e s t ao e Lec e-,
r é , ou rooüe-is rme-rt s 1 a r e J ac êc e coe r i c 1 êe t E:; :lE u t l11 zaçêc co s

mlr~r8:~ e s t r a t é ç rens , para acr ec r açãc do CC....çIessO NacJ.ol"'lãl

Trata-se equa de ampor t.errt Ls s ama provJ.dêncl.a
na defesa da acbez-enr a e da econorme ,

• fi, doft'lJ.n~çao poliE1.ca realJ.za-se,. prunca.pa I _
mente, s t r eve s da donu.naçeo eccncorru.ce , ãee os grande: banco!:
eecudadcs 1':10 FUNDO MDNETÁIHO INTEF:NACIOKAI. OE que assegu _
r-em a pe'rmanenc a.a doccIonaaj.a smo no TerceJ.rc Mundo.

No Br-a s a.L, na.nqúem mozrra de fome,. antes da
entrada dos grandes monopéj s.os , Agora, as estatfst~cas enun _
CJ.aJTt que 300.000 cz-aençe s morrem anualmente de fome. O pro _
gresso a.ndus t r-a.ej, reall.za-se s e'toz-a.aLment.e , e a neêeo "e obr).
gada a separar vultosos per-a repor Juros e amortJ.zaçoes de em
preetamce em grande parte fictícios. As empresas extrangeira;
s amuLem ô av a.dae às matrl.Ze$ no exue'r a.ox . Com a sec, remetem lucro
da.s rerçeõos sob forma de "amortizaçÃO" de dívidas. Em 1986 ,
as remessas somaram 1 bl.lhão de dólares mensaa.s tal soma cor
responde a 333.000 t.oneLadas de fe1.jao ou a 200 rnJ.lhões de li
tros de Le a t.e por da.a , -

Atem dessa forma f~ctíc1..a e ímoral de enõava
damento, bancos estrangeJ.roG recolhem em deposl.tos econôoroicos

de 'oraso i ea.ros atravésde suas eçêncaes instaladas no paí.s. Em
pregam esses valores aos próprl.os br-ee.i.Learcs e canaLa.aam pára
o ex t ez-z.cz- o fruto da ag.1.otagem.

xe s i m, os eecueees para escolas boepat.e a.e , sa
neamento bé s a.co e outras necess~dades elementares tornam-se ..
maa s escassos e esses bancos cada vez mais poderosos e maís J.n
fluente e na polít.a ca econêmaca e financeira do país.

A proposta em tela I ~or1.gl.tÍarJ..a da cOtllJ..ssao '
Afonso ArJ.nos, texto come.ntado pelo desembargador Osny Duarte'
PereJ.ra, pela sua e t.ue La.dade e J..mportâncJ.a, estou encaminhan
do-a.

IV - salárJ.o mínimo f~xado em leJ., nacionalmente un1f~ca!=lo,

capaz de atender as SUas necessJ.daàes v1.taiE" bás1.cas e !

as de sua família, com tyloradl.a, a-l~mentação, e~u(façãol saúde, l
lazer, vestuár:l.o, higiene, tl:ansporte e prevJ.denc;L8 socl.al, com

reaJuste perJ.ódl.cos de modo a preservar-lhe o poder aqui:itlVO:.

vedada sua vJ.nculação para qualquer f1.m".

F
, Dê-se ao J.ncJ.so IV - art. 7'1. do ProJeto de Constit\ução, Su12sI t1tutivo do relator, a segu,nte redação:

I

I

Os exe'Tl:J1cs ac:m'3 JU5t1 f1carr por S1 medIdas COf"l.E.

t1tU::lo ....a:s que reQulell àe.ç:';;ltl~arn='1.e c usc" desses mlnén.os

Aflroal,os b:-as:deItOS nâo p:ldell Dlspersar trat:8

m~ '':'_ süDerflclôi e lm:::atr"'c:::.co QJ: S.lgn: Ç"lca a base De tOD;; l~

O-lstr: ê futura \ Indu;:::r 15 e_=t~Ô'11Cê: .... -"I.ç:nrátlCa, nuclecI', es~~

C... 8 ... , e-:::: J SE o 8ras:..: te"i DOSIÇàc Sln~h..:a! no mUl"1dG QUE:""ltc

tau, tr1."é:t:1QS.., si"\<J,-..lar.m.e.'"ite Qel/em.~~ 7.:a~a~ s:tJ8 exploraçãc

Por dever oe aO':)! ac BrasIl e re,sponsao:.l:.aaa=

o Tsrasil é. deteT"1toT de m'Üs ne 9S% tias r eservas '

mu-mi a i s O~ aua r t zn e ru óp i o , além de deter cons roe ráve i s reser

vas de t i t ão i o , b=::'1lo , tântalo, entre outros, rncIus rve terras

raras. Não se po f s acmí t i r que a exploração desses nu ne r a i s de:c.!.

s i vcs para a econatnla"e sequ-ança nacional, se j a f e i t a pr edat é _

r i a e descontrüladamente, cOíslderada sua escasses mundial

p, explo;ação de nióblo - mi né r ao de ampor t ãnc ã e '

f'unda-nan t e I para a pr oríuçâo de super conou t or es , a nd Lsp ans áve I

t ecn l oç i a de fusão nuclear e construção de potentes aceleradores

de partículas, além do titânio, tântalo, ber i Io , entre outros vem
sofrendo sistemat i cament e grave de t e r i cração de preços" l.nco.mp2.

t i.ve I com SUa elevada importância estratéglca.

QU3.,to ao quartzo, cada tonel\adà de minéri-o bruto

exportada paga apenas a lmportação de algumas deZe'l8S de gramas I

do mlnér.lD beneficlad:l, p~-'a U5~ te~nológlCo em ótica avançada,
const.l tU.lndo também a base m-l"1dIal de tOd3 .lndustr la eletrônIca'

de ponta.

hlstórlCGl
JUSTIFICATtVA

C' texto propo~to {oJ. aprovsC'lo pela ComJ.ssão da "'r"er> SocJ.al e

corre~pondl?' maJ.s fJ.elmente ao que ó~ve estar na Constl t~.lçãC' em ter 

rro~ dE" s:alárlo D'ínJ.mo.
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JUSTIFICATIVA

1) - A nação e x i qe uma profunda alteração na Pf.
lítica e estrutura agrária

Só com Reforma Agrária, agrícola e aqronõrai ca
ob j e t i vando promover a função social da a t av i.dade p r rmér i a , a I _
cançar emos tão esperado fnt ento •

2) - O próprio programa do PMOB r eqa s t r a ter

agricultura como obje t ivc primordial alimentar os brasileiros e

que não seja ut:ilizado paravsus t errtarv um parque andus t r i e I e
de serv rços fornecedores do consumo de luxo; que não implique o

esvaziamento do campo, e-5obretudo que não obrigue a nusér í a so

cial e a exploração a que estão submetidos os trabalhadores ru-'

r a i s . Afinal, entre nós, a aqracuj tur a tem sido mui t o mais, mele

para ~ introdução da parafernália agrotóxica, int;aduÇão de ins~
mos em grande parte ol rçopul í zado s ou monopoLaz ado s quando nãc

forem mul tinacionais, para v i a con r i sco , subs i d i ar o cresc iment o
do parque rndus t r i aj , para fornecer o aumento dos oesn íve i s re -

gionais, promover o êxodo rural e p r oduz ar para a exportação.
3) - Para que a aqr i cu l tur a possa transformar 

se na direção apontada , o PMDB cons i dera ne ce s s é r i e diversas prf.

v í dênc i as como alteração nos rumos da po í f t i c a de produção

agrícola no sent i do de ampliar sua ab r anqênc aa de modo a a t rnç i ;

os pequenos e médi os propr í et ér aos e aucc ão de uma no Lf t i c a de

cr éo i t o que sem ax r pênc r as de g8rantlas reais ou pe s soa i s , cubra

o custo da produção, çarant mco ao p r cuu t or preços comoer-sat ôr a
os oe compra (Programa eeemeqet i s t a I f t er-s 20 e 21).

4) - No recente Congresso NaCIonal do Par t i do .

este compr onu s s c f 01 r e a f armado anc l us i ve COITo aprovação de suge.§.

tões para a AssembLé i a Nacional Constituinte , onde buscamos es t e

proposta.
5) - Por f im , sem estímulo de preço para cobr i r

os gastos de produção e renumeração do trabalho despendido, nãc
teremos jus t i ça no setor p r Lmé.ri n . E imprescindível assegurar

r ent ab i Lí dade 'a at i v í dade agrícola, por todos reconhecida de el!

vado risco, remunerando adequadamente o trabalho e o investimen
to, ob je t i vos que serão alcançados ... uma vez respei tada ãunção

SOCIal da a r-a cu Lt ur-a ,

m) - armazenagem e transporte.
n) - Estímulo e apo i o à a r r açaç ão ;
Parágrafo úru co : Este orgão n.l ane j ado r será a r

tegrado 1 segundo a representatividade. por r ep r e s entant e s da Cor

federação Nacaone j dos Trabalhadores na Agrlct..l':.ura e r ep r e s er ::
tantes dos emor e s é r a.... s agrícolas.

rüê-ee ao,::::',:'-'::::~~~:;7:;:;.,ua ma'>0_', e são .'m"~
, nac a.onaa.s a bande a.r-a , o ha.no , as armas da Repúb La.ca e o selo nac a.o-,

! nal Já adotados na data da promulgação desta conseaeu i cêo . i
i JUSTIFICATIVA

EMENDA 2P01828~-9~-=- ------,
fJ ~ .f:; IIIA S PtlJff~/R..o

A construção suprmuda 11 ••• A língua nac i ona I é a portugue

sa . . ", separando a expressão Língua Portuguesa, é pouco euâônaca

e. t oco , não recomendável. A u t i Laa aç âo do de s acne t av o Portuoues éI preferivel, :,os termos da emenda ora proposta. -

L :s::;z:::~~:::---r-*",,-{-.:H--Á.o"-~-rt-~~-,..,-ft0--'1

TEX~O(J1I5~1'IC/l.ÇÃç

Incluir nas dã spcs i ções t r ans i t é r í as :

2P018?'1~-1~ ~
NELTDN rRIEDRICH

t.e r "agrícola, a ser promulgada no prazo de um

ano, criará orgão PlaneJador permanente de po l Lt rca agrícola e

disporá sobre seus ob j e t i vos e ans t rument os , ap l r cadcs a regu
Lar i z ação das s~,fras, 'sua ~om~rc1.ai~Zação e de s t mação ao aba.ê,
tecimênto, prlor;dad'es "e'mercado externo, a saber-

a) - preço de çarant i a aos produtores agríco
las de modo a cobr i r os seus custos e remunerar o trabalho dos

~ pr oout or es [

b ) - c r édr to rural e açr c inous t r i a l , c Las s í f~

cando os produtores de acordo com o volume e cr i çee de sua re~

da.

~) -; pe,squi~a, e~p,e~ i~~ntação, a~s~istência téf.

nica e extensão rur aã , com .tecnolog~l~ s~clalmente ap Lacáve L,
orientadas de preferência no sentido da meLhor aa da renda e bem
estar dos pequenos e médios vaqr Lcu l tores,

J) - eIe t r i flcação rural,

k) _ leI naCIonal de uso e conservação do solo:

1) - estímulo e regulamentação do sétor pesque!

ro através do CÓdlgo Especí flco';

c) - seguro rural ~ ,

d ) - -t r âbut aç ão" e spec i aj r

e) - sistemas reguladores e d r s t r Lbu i do r e s ,
preferencialmente através de formas' coope~adas,

f) - f i s ca Li zaç ão , controle de qualidade e
d~s preços dos rnsumos agropecuár ias;

g) - regulação do mercado e comércio exteraor :

h) - O incent ivo , O apo ro e tratamento t r abu
t é rdo da fe renc í edo vàs e t rvadade s coope r a t i vas , fundadas na

gestão democrática e' na' aus ênc i a de fins Iucre t avus , na forma'
. da lei;

Pn.na Lmen t e s O ecns t a tiuant;e que negar a anc Luaâo desses fa

tores de cálculo no texto da ConstJ. cui.çêo estará s amp Le smen t e nega:. j

do em ccnaader-e r o se Léxao m'l namc como questão fundamental para

eoc a.edade , prorrogando o encama.nbement;o da solução de questão func.§.

mental, e. s endo d a r-ef ement;e responsável pela masé r a e da classe t.!::

balhadora

fnquestnoneveãmente o se i ér i c mi namc se cone t at u a en bem fuI"

damen t e I da classe trabalhadora. Em nosso País que ostenta, sem qua';"

quer orqulho, um dos menor-es , senão o menor, ee Lér-ao mi namo do mundc ,

onde maa s de um terço da força de trabalho -recebe e pene s um se i ér i o f
mí namo , a questão do ae Lé r-a o mf.namo envolve questão f und a'ne n t ê I de

Estana, das r-e i eçôe s SOClêJ.S, do d a r e a t;o do s tn-abeLhadore s , não

jus t a ruce f a.quem os pr-anc Ipao s bé s aco s releqados para a t eq i.s t eçêo

orõ.mér-a e •

O Cona'c a t.ua.nt.e que venha se opor a anctusêc no cálculo do s,ª

lárJ.D mfnamo de parcela para o e t.end amerrtc de educação estará afar 

mando para a aoca.edade que trabalhador não pz ec aaa de nenhum centavo

ara educa ão· da mesma forma a uele ue venha a se o or a a.nc Lu s - o
de parcela para lazer estará e fu rmandc para a soc::z.edade que o tra

balhador não tem d a.r-ea t.c a nunhum lazer, apenas ao trabalho; o meg

mo se d~ga com r eapeatc à preva.ôênc a.e aoc a.e I e quanto à saúde

EMENDA
fi

I
," ,
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c) a r-e apon aab a.La.dade c i.va.L por danos nucleares independe

ida exascêncae da culpa.

JUSTIFICATIVA

A adoção da z-esponaab.i.La.dade ob jet ave nas a t.av a.dades nu

'cleares, consoante o r-eqame j ur-Lda.co da Convenção de Par1S sobre

,a Re sponsaba La.dade CJ.v11 Nuclear de 29 de Julho de 1960, Já part~

Ilhada pela Le1 Nuclear Br a s a Le ar-a é muatio bem contemplada no Pro

j etio , porém, a redação que or-açanar aument;e se dá ao art1go ernend~

do, " a r esponsaba j adede por danos nu~leares andepende da eX1stê!!.

C1a da culpa ", orm t.a ndo a e apec af i caç âo "responsab~l~dade C~

\."11 ", pe rtm tie ent.ende r que a r-e spon s ab i Ladade coçacada pelo 1e

q.i.s Lado.r é também a r eaponaab a Ladade penal, revogando toda a enc~

c Iopéô ae j ur-Ld a.co-cpena'l ex as tientie

No entanto, o r-a aco excepca.ona L das a tia.va dade s nucleares,

que engendra a adoção da forma excepc i.ona L de z-eaponaabi.Ladade c~

va L, a r-esponaab i Lrdade do r asco e não da culpa, não é aufa.ci.entie

I para de acorrs t a t.u ar a certeza ca r da.na L do Da.r-ea t o , postulado de

razão que ô i spensa demonstração, de que a pena não exast;e sem

:crlIne e que este é tiP1CO, ant.r j ur Ida co e culpável, como a forma

emendada estava dando a entender.

r
r.r-------- PLt:Il""ID/CDNISSÃD/l;OBCO..l'SÃD----------,

r.r TtXTO/Jt.STlFLC..Çi.o -,

;:::lE:mA SUBSTITUTIVA

DIS~OSITIVO EMENDADO: Titulo IV, Capítulo 11, Seções I, 11, 111 e IV

Dê-se às Seções I, 11, 111, Capitulo 11 do Título IV a se-ruarree r.§.

da~ão e acrescenta-se seção ao mesmo capítulo.

CAPITULO II

DO PODER EXECUTIVO

SEÇÃO I

DO PRESIDENTE E DO VICE-P~SIDENTE D~ ~POBLI~A

Art. 90 - O Poder axecueavc ê exez-oa.do pe.Lo Pxea.i.derrte da República,

auxa Laado pelos Mlnlstros de Estado

~..rt. 9.1 - O Pz eaa.derrt.e e o va ce-r-reexeenee da Re:>úbllca serão e Lea>

tos eamu Ltianeementie dentre os bzaaaLearos -natios maa.oz-ea de

crarrta e cmco anos e no exexcfcac de seus da reatoa oolí

t1.COS, por eaeaçâc d1.reta) em -suãr-âqao unaveraaL e se~re:tc
em todo o País, cento e va.ntie da.aa antes do -Eêzmí.no do Mar:

dato pres~dencíal.

Art. 92 - Será eons1.derado eleJ.to Presldente o candidato que, re:J1.stra
do p::>r parb.do p::>lítico, obtiver a maJ.orla absoluta de votos, não~

putadOs os em brancos e os nulos.

§ 19 • Se nenhtlll canch.da.to alcançar mal.orla absoluta na priDeira votaçãc>

far-se-á nova eleição tonta dJ..as após a proclam3.ção do resul~tado
correndo os doas candl.datos maJ.S votados.

§ 29 • se antes de realizada a segunda votação qualquer dos candidatos

que a ela tiver o dJ.reito de concorrer falecer, desistir de sua can:i!
datura ou emôa, sofrer qualquer mpediIrento que o inabilite,

se-á, dentre os rananecentes, O cand1dato cem maior votação.

§ 39 • se na hipótese do parágrafo anteraor 00uver dentre os renanes=

tes maas votados IIIal.S de tm candidato cem a mesma votação, qua1J.f~car

se-á o mais idoso.

§ 49 • A ejeacão do Presaderrte :iIrQb.carã a do candJ.dato a Vlee-Pres1de.'1

can ele regJ.strado.

Art. 93 - O PresJ.dente e o vace-zresaôenee da República tanarão PJSse esnsessão êo

Congresso Nacional e, se este não estiver reuzudo, perante o Supreno Tr.!
buna1 Federal, prestando carprctnJ.sso de manter, defender, ctmprir a~

ta.eui.cãc, observar- as las, prarover o bem geral do povo brasa.Ieazc ~

tentar a união, a 1ntegr~dade e a andependêncaa do Brasa.L,

Parágrafo úrnco. Se decorrJ.dos os dez dias da data fixada para a posse, o

sl.dente ou o vace-zresrdence, salvo motJ.vo de força maacr-, não t.J.ver

assmu.do o carçp, este será

declarado vago pelo Suprem:> Tribmal Federal.

Art. 94 - Substituirá o PreS.Ldeite, ;-.0 caso ..le mpediIrentc, e suce:1er-lhe-á, no de

vaga, o Vice-Pre&idente.

parágrafo Orico. O Vice-Presidente da RepÚblica, além de outras atrIbuiçÕes

que lhe forem confemdas por Iea o::rrp1arentar, aux:L1iará o Pres1.dente ,

~re que por ele convocado para nussões especaaí.a,

Art. 94A- Em caso de ~to do Presidente e do V1.ce-Presidente ,ou vaqãncia

dos respectJ..vos cargos, serão suceaaivamance~s ao exercício da

PresldêncJ.a, o Presidente da Cãrrera dos Deputados, o do Senado Federal e

o d:> Supraro Tribllnal Federal.

Art. 94B- Vagarrlo os carçps de PresJ.dente e VJ.ee-PresJ.dente da Rep6bl1.ca, rer-se-.

á eleição noventa mas depoaa de aberta a últJ.ma vaga. cccrrenôo a vacãn

ela nos últJlros dois anos do periooc presadencaej., a eleaçâo para .!
os cargos será fmta trmta mas depois da últuna vaga pelo Congresso ~

cianal, na fama da lei. Em qualquer dos casos, os eleJ.tos deverão o:m

p1etar o período dos seus antecessores.

Art.. 94C- O mandato do PresJ.dente da Repúb~ca é de cinco anos, vedada a zeeleaçâo

para o período subsequente, e terá meio em pzírrearo de janeizo do ano

seguinte ao de sua ejeacão,

Art. 940 - O Presidente e o Vice-Presidente da RepÚblica não poderão ausentar-se

do pais san licença do COngresso Nacional sob pena de perda do cargo,

salvo se por período não superior a cinco dias.

§ úruco - Pacem o Presidente e o Vice-Pres~dente da ~pGblica dJri~

dos a enviar ao Congresso NacJ.Ona1 relatór~o c~

do dos resultados de sua viagem.

Art. 95 - CCtTpete privatJ.vanente ao Presldente da República:

I - Nanear e exonerar os Mln1.stros de Estado:

II - Exercer, cem o aOO1J.o dos Mi.nJ.stros de Estado, a chreção supenor da

adrnlIustracão federal,
III - Iniciar o prccesso legislativo, na forma e nos casos prevaetcs nesta

COnstJ.tw.cão,

IV - ãencionar-, pranulgar e fazer pubb.car as Ieaa, exped1r decretos e re-
gu1airentos para a sua fJ.e1 execucâor

V - Vetar projetes de Iea parcial ou tot:aJ.rrente ou setacreer a sua rec0n-

aãôeraeêo ao Congresso Nacional:
VI - Dispor sobre a organização e o funcionarrento da administração federal,

na fcmna. da 1eJ.;

VII - Manter relacões o:m Estados estrangeuos e acredJ.ter seus representan

tes dip1anã:o.oos;

VIII - Celebrar tratados, convençÕeS e atos intemac1.ana1s, suJeitos a refe

rendo ~ COngresso Nacional,
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XIV

XII

XVI
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111 - o exercício dos dízreatios r:olítJ.ros, indJ..viduais e sociais;

lV - a aeqirrança mterna do país;

V - a prccddede na administréÇâo;

VI - a Iea, orçamentária; e

VII - o cumprinento das Ieaa e das õecasôes Judiciais.

Art. 97h- O Presadente da :Repúb1:Lca, na vaçêncaa de seu mandato, não pede ser res

ponsahiIazado por atos estranhos ao exercício de suas funções,

parágrafo ÚIUco. Esses cremes serão defmidos eu le1. especial, que es'tab!:

lecerá as rJ:OJ:InaS de processe e Julgam;mto.

Art. 97 - tepcís que a Câmara dos Deputados declarar a admissibl.1l.dade da acusação

contra o Presidente da Repúb~ca, pelo voto de 001.5 rercos de seus nem
broa, será ele sulmetado a Julgarrento perante o Suprerro Tribunal Federal,

nas mrrecôes penais canuns, ou perante o Senado Federal, nos crarres de I

responsabihãade. II

§ 19. O PresJ.dente fl.cará suspenso de suas funcôese

a) nas mfrações penaa.s camms, se recebl.da a denúncaa ou queaxa-crarre I
pelo Supremo Triliunal Federal,

§ 29. Se, decorrl.do o prazo de cento e ortsnta daas , o ]ulgarrento não~l
taver ccncjufdo, cessarã o afastamento do srasadente, sem prejuízo do,l

regular prossegwmento do processo;

§ 39. :Enquanto não sccrevaer sentença condenatána nas mrracôes ccrmms ,

o Prasaderrte da Repúb1J.ca não estará SUJeito a prasâo,

- Decretar o estado de defesa e o estado de s Iei.o nos termos

desta Cons ta.truaç âo s

- Decretar e executar a a.ntiervençâc federal;

- Autor1.zar nresa.Lea.ros a ao e]. tar pensão, emprego ou COMis-

são de Governo estrangeiro i

- Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Naca.onak

, por- cces i.âc da abertura da Sessão r.eç i s.l acava , expondo a

51.tuação do País e 501J.01. tando as provadênca.aa que Julgar

necessárias;

- Conceder indulto e comutar penas cor- auda.ênca a , se neces sâ

r1.0, dos órgãos anstutuídos em 161.;

- Exercer o comando supremo das Forças Armadas, promover os

of í.c í.aa.s -çeneraa s das três armas, e nortear os seus coman

dantes,

- Nomear 1 após aprovação pelo Congresso Naca.o na L, 08 !1J.ElJ.S

tros do Supremo TrJ.bunal Federal, do Tr~bunal de concas da

uru áo , dos 'rr abunea.s Suparaor-es , os Governadores de TerrJ.

t.ôraos , o Procurador-Geral da RepiibLi ca , o Pz-es a.den t.e e os

Diretores do Banco Central e outros servidores quando de

termJ.nado em Lea, i

- Nomear os maqa e tiz-ado s nos casos prevas toa nea t.a consta tu,!

çâo e o Procurador-Geral da UDJ.ào,

- Convocar e presa.da r o Conselho da RepúblJ.ca e o Conselho

de Defesa NàcJ.onal;

- Declarar guerra, no caso de agressão estzanqear a , autorJ.z~

do pelo Congresso xacaonaã ou referendado por ele quanio 2

corrida no a.ntiez-vaLo das sessões Leça.s Latn.vas , e, nas mesmas
condaçôes , decretar, total ou paccí.e Lment.e , a mobf.La aaçâo n~

cional;

XIX - Celeb:var a paz, autorizado ou após referendo do Congresso N~

XVIII

XVII

XIII

X

XI

ca onat r

XX - Deterrnl.nar a r eaj.aaaçâo de referendo popular, nos termos des-

ta Consb..tan.çâo ,

XX! - conãer i r condecorações e da s t.ançêes honczLf i.caa ~

XXII - parrm, tn.r , com autorização do Congresso Naci.ona L, que forças

eserençeacas ou va.ncuLadaa a oz-qana srnoa a.rrceznacã.onaa.s tra~

sa eem pelo eerr-atôrc.o nacaona.l , ou, por mot i.vo de guerra, n~

le permaneçam t.empor-er-aemerrte , sempre sob o comando de auto

z-adade br-esaLear-a s
XXIII - Bnva.ar ao Congresso Naca.onaL o plano p Lur-a anua L de l.nvestJ.-

mentos, o pro jeto da Lea de da r etrr.i.zes or-çamentâr r as e as

propostas de orçamentos, prevas t.os nesta Cona'ta tu açâo s

XXIV - Prestar anualmente, ao Congresso nac aone j , dentro de s easer-.

ta da aa após a abertura da sessão Leqa s Lata.ve , as contas re

lat.;'-vas ao exerc Icao eneec-aor r

xxv - Prover e exta.nçuar os cargos pfib.l.a.cos f'ederaa.s , na forma da

Lea r

XXVI - Adotar meda.daa pr-ov.í sôr-a.es' com força de 1eJ., nos termos des

ta conser tUl.ção.
XXVII - Exercer outras atr1buiçôes prevl.stas nesta ConstitUl.ção.

§ 19 - O Presidente da RepúblJ.ca poderá delegar as atribul.-

Art

çôes rnenCl.onadas 005 inClSOS VI, XXV, prJJTJeJ.ra prr1:e, XIII, XI, XXI e
XlV, oos MJ.mstros de EstaCb 00 aos ProarraCbres-Geral.s da RepGblica 'e

da Umão, que observar":' os illm.tes traçados has respectJ.vas delegações.

95A- Urra vez eu cada sessoo legJ.slatJ.va a:?Ô; o pr~ am de gOV'ern,:)" a Pr~
s,dente da Rep:ibhca poderá sul:Jreter ao O:mgresso Nacl.Onal rre:lJ.das leqi!;

lat:J.vas que ooI1SJ.dere progrêltlátJ..cas e de relevante l.nteresse naCl.onal.

l?arágrafo Único. O Congresso NaCl.onal, en sessoo ronJunta, aprecl.ará as me:h

. didas p~aniitJ.cas no pra zo de 30 dias, dell.berancb pela :rraJ.ona de s~ !
us narbros.

.~

DA~~=MJE' ro PRFSIDENrE DA lJEFúBLlCÀ I
96 - são crl1lleS de resp:msabl.1J.da:ie os atos do Pres~dente'da Rep3bll.ca qÜe

atentarem contra a CbnsJ.tw.çã:i Fed.eral e, eSpecJ.a1metlte:~ 7 ,

I - a eXJ.StênCla da Umão; ~ .

II - o 1J.vre exercIcio do Poder LegJ.slatJ.vo, dJ Poder' JudJ.ciárl.o, do M:1.~
tér~o PÚbll.co e Cbs Po:1eres oonstJ..tUCl.onaJ.s dos Estacbs i I

_ Art. 98h- Os MJ.Ju.stros de Estado serão escolhidos dentre brasa.Leazos natos maiores

dé vinte e um aoos e 00 eXerciCi:o"'dõS dI.rel.tos fOl!ticos.

Art. 98B- A la disr;:orá sobre a craeçêc, estruturação e at.r:Iiw.ções dos Ministénos

Art. 98c- Os MJ..nistros de Esta10 são obr~galos a aterrler a ccovccaçêc da Câmara dos

Dep.ltados e do senado Federal.

§ 19 • Na seseêc crôanêrte :imediatam=nte posterãcr à presença de

Mllustm de Estado convocado, a cãrrara Federal ou o senado da Rep:iblica,

por :uu.~t1vade qualouer das Laderenças que :representem no mínino 4D2s
~ ... ~_. ;zp,~~

~ 'Ia casa Leg:LslatJ.va e pelo voto~ de-

seus rceroros , pcderâ cotar Resolu;ão expnmurlo disoo:rdânCJ.a ao deo;c~

to e às .respostas cb MJ.nistro às mterpekaçôes dos parl.anentares,

§ 29. Os MUlistros de Estado pcderâo ccmparecea ao Sena:lo Federal, à~
ra dos DepltaCbs e a qualquer de suas ccrussôes, p::>r sua. iniciativa e me

dJ.ante enten:b:Jrentos o::m a l-iesa zespectava para exp::Jr assunto de rerecên

caa de Sal M:uu.stérl.o.

IArt. 9&:>- Por J..!1iciatJ..va de, 00 I'lÚrúmo, um taça dos seus resbroe, a cânera Federal

I pcderâ apreciar rroçâ::> de censura a MJ.rusere de Estacb.

§ 1Q. A ap<Ovação da 11DÇOO da censura, dar-se-ã pela l1IaJ.oria da dois ter

ços dos natbros da Câmara Federal.

§ 29. A m:x:..ão de censura llllp1ica a exoner;;ção do Mimstro a que se refer

§ 39. Os sJ.gnatârl.OS de m:x;ão de censura que não for aprovada ~ poderâJ

apresentar outra na II'ESM3. sessãol8Jl.slativa, art relaç'oo CD mesrro MiJus

tIO.

- Suprima-se o Capí:tulo III e respectivas Seções àJ TItulo n r•

JUSTIFICAÇÃO

h:J prop:n:ncs aos rossos aninentes Pares a volta êO re;1ne PresideI1Cl.~

ll.sta, EOfeSSIIOs, devidaiiente, mia' série de fatores, que nOO p:xlan ser, minimi~

dos e gue procuraran:>s aflálrar =n a breladede que o m:mento irnp'5e.
~ necessário deixar de l.adc> a disc.lSsão apriodstica. e dicotômica en

tre Par1amentarlsrro e PresidenCl.a1J.srro, fugir aos Sa.1S condJ.cionanentos e nergu

lhar en IDssa _rea1:Ldade, eu mssa história e tentar enxugar os .ilTIpasses do pr~

te na perspectiva do posslvel futw:o.

Háuna exi.gênc~a a que tcrlos se on:vam: o J.=OVO deve e1eqer O Presl.d~

te. Há um sJ.gnJ.fJ.ca:Jo para ~sto: o p::JVo quer escolher qtlan vai ta1ar as decisões

furrli3nel1taJ.s que afetam a sua VJ.da. O Pres~dente, ent.â::> há de resp::msabil.i2ar-se

pelas deC.5Ões de goverro, especialmente tx:mear os M:l.m.stros e datais autoridades

nos cargos de mnfJ.ança, e fazer o plaro de g:>verIXl.
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CARLOS COTTA

GILSON MACHADO

LUIZ SALoMÃo

JOÃO DE DEUS ANTUNES

CHAGAS NETO

JORGE BORNHAUSEN

ARTENIR WERNER

ERALDO TINOCO

MOZARILDO CAVALCANTI

GUSTAVO DE FARIA

FAUSTO ROCHA

ÁLVARO ANTÓNIO

NELSON SEIXAS

MANOEL RIBEIRO

ALEXANDRE PUZYNA

EDUARDO MOREIRA

MESSIAS GÓIS

SERGIO SPADA

AIRTON CORDEIRO

DENISAR ARNEIRO

LOCIO ALCANTARA

FLORICENO PAIXÃO

MAURO MIRANDA

MAX ROSENMANN

ARNALDO FARIA DE SÁ

JOÃO REZEK

RAQUEL CÂNDIDO

HtLIO ROSAS

IRAJÁ RODRIGUES

11ÃRCIA KU8ITSCHEK

CARLOS SANT' ANNA

MALULY NETO

GERALDO FLEHING

JORGE LEITE

PEDRO CEOLIM

LAEL VARELLA

JOst EGREJA

RICARDO FIUZA

VINICIUS CANSANCÃO

DARCY POZZA

SOTERO CUNHA

AHARAL NETO

JOAC CASTELO

S6LO/\ 80RGES DOS RE:S

NOEL DE CARVALHO

LY3ÂKEAS MACIEL

íADE:" FR4NÇA

PAULC SILVA

G0NZAGP PATRIOTA

30CAYVVA CUNHA

CtSAR l1AIA

NELSON SABRÁ

ADROALDO STRECK

.rost MAURíCIO

hELSON AGUIAR

ANTOhIO PEROSA

C\RLOS VI\AGRE

RENATO BERNARDI

WAGNER LAGO

VICTOR TROVÃO

COSTA FERREIRA

ANTONIO GASPAR

ENOC VlqRA

OSVALDO SOBRINHO

DAVI ALVES SILVA

Jbst DA CONCÚCliO

.ross ELIAS

BASíLIO VILLANI

OLAVO PIRES

EXPEDITO MACHADO

185)

186)

; 187)

188)

189)

190)

191)

11 9 2 )

193)

194)

195)

196)

197)

198)

199)

200)

201)

202)

203)

204)

205)

206)

207)

208

Z09

210

2U

212

213

214

215

216

217

218

219

220

2ZI

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242
.243

244

245

246

247

248

249

250

251

Z52

Z53

254

114 - ROSE DE FREITAS

115 - FERNANDO GASPARIAN

11 6 - SEVERO GOMES

117 - VIRGíLIO TAvORA

118 - JOst RICHA (E.'l APOIAl4ENTO)

119 - RACHID SALDANHA DERZI

1 2 O - CARLOS ALBERTO

121 - ALBANO FRANCO

122 - AFFONSO CAl4ARGO

123 - SANDRA CAVALCANTI (APOIA!{ENTO)

124 - JESUS TAJRA (APOIAMENTO)

125 - ALOíSIO VASCO~CELOS(~POIAME~TC

126 - RITA CAl·lATA (E 1 APOIA:IENTO)

127 - llILTON BARBOSA

1 28 - SALATIEL CARVALHO

129 - GIDEL DANTAS

13 O - CARLOS ALBERTO CAÓ

131 - FERNANDO VELASCO

132 - JONIVAL LUCAS

133 - JOst THO!>lAZ NONO

134 - JOAQUm FRANCISCO

135 JAIRO AZI

136 - AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

137 - JALLES FONTOURA

138 - .ross AGRIPINO
139), CHICO HUMBERTO

14 O) ERALDO TRINDADE

141) OSVALDO COELHO

142) FELIPE MENDES

143) JARBAS PASSARINHO

144) ALUIZIO BEZERRA

145) JOÃO CALMON

146) LEOPOLDO PERES

147) ODACIR SOARES

148) MEIRA FILHO

149) NION ALBERNAZ

150) ASDRUBAL BENTEI'

151) GEOVANI BORGES'

152) IBSEN PINHEIRO

153) DIRCEU CARNEIRO

154) PERCIVAL MUNIZ

155) BRANDÃO MONTEIRO

156) lRAPUAN COSTA JONIOR

157) MARIO DE OLIVEIRA

158) ITAMAR FRANCO

159) .ross DUTRA

160) FRANCISCO DORNELLES

161) SIMÃO SESSIM

162) ALBllRICO CORDEIRO

163) HERlICLITO FORTES

164) CHAGAS DUARTE

165) GASTONE RIGHI

_166) HOMERO SANTOS

167) ALOYSIO TEIXEIRA

.168) ROBERTO D'ÁVlLA

169) DOMINGOS JUVENIL

170) WI~ MAIA

171) SAMIR ACH~~

172) FABIO RAUNHEITTI

173) LAVOISIER MAIA

174) FERES NADER

175)JOSll CARLOS GRECCO

176) PAULO PIMENTEL

177) DORETO CAMPANARI{~O~~TO)

178) RUIl.EN FIGUEIRÓ

179) NAPHTALI ALVES DE SOUZA

180) MAURO CAl4POS(~OIAMENTO)

181) GIL CllSAR

182)EDl!SIO FRIAS
183) AMILCAR MOREIRA

184) JONAS PINHEIRO

57- tZIO FERREIRA

58- ROBEM MEDINA

59- EUNICE MICHILES

60- LOURIVAL BAPTISTA

61- cASSIO CUNHA LIMA

62- GENEBALDO CORREIA

63- OSWALDO TREVISAN

64- PAULO ROBERTO

65- ALBÉRICO FILHO

66- IVO MAINARDI

6?- ERVIN BONKOSKI

66- lU'lTONIO BRITTO

069 - ÓRLANDO PACHECO

070 - EDIVALDO MOTTA

071 - DÁLTON CANABRAVA

072 .,: ARNALDO ilARTINS

Ó73 - FRANCISCO ROLLCl1BERG

074 - GANDI JA!!IL

075 - .ross TINOCO

076 - RIIBE:4 BRANQUINHO

077 - ARNALDO MORAES

078 - I{ENDES RIBEIRO

079 - .ross l"OURA

080 - JOA2UI:l HAICKEL

081 - .ross SANTANA DE VASCONCELLOS

062 - HtLIO COSTA

083 - MAUR!CIO CORREA

084 - Luís EDUARDO

085 _ PAULO ZARZUR (apoaamerrto)

086 - .rosa ELIAS l·lURAD

087 - STtLIO DIAS (epciererrto)

088 - NILSON GT.""'1N

089 - GERALDLt eM-tPOS

090 - MARIO MAIA

091 - DIVALDO SURUAGY

092 - JOst LUIZ ;·lAIA

093 - PEDRO CANEDO

094 - ANTONIO UENO

095 - FLlIvIO ROCHA

096 - CARLOS VIRGíLIO

097 - JAIRO CARNEIRO

098 - coss FREIRE

099 - MARIO COVAS

1 OO - JORGE ARBAGE

101 - RONARO CORREA

102 - Luís ROBERTO PONTE

103 - ALUíZ~O CAMPOS

104 - DOMINGOS LEONELLI

105 - PAULO MARQUES

106 - ADYLSON 1l0TTA

107 - LUIZ LEAL

108 - JOst LOURENÇO

109 - ADlIEM1lR DE BARROS FILHO

110 - DIONísIO DAL PAA

111 - JOllo CARLOS BACELAR

112 - ).lIRALDO GOl{ES

113 - WALDECK ORNELAS

ASSINATURAS

. A proposta faz o Congresso, alén de apérfeaçoar- as suas funções fa.sca I
Lazaâor-as e atuar cerro depoea,tárJ.o da soberani.a p:.pular, ser capaz de censurar c I
deserrpenbo do adnunistraCbr, em qualquer nfvef , desde M1nistros até furetores de I

departamentos e órgãos. A censura mpÕe ao Chefe do Ex:ecu....~~ ..... a --- - d I'-1."'..... Ut::l.1LJ.SsaO o ser-
vidor.

j

1- HUMBERTO LUCENA

2- VIVALDO BARBOSA

3- EDISON LOB1íO

4- THEODORO I{ENDES

5- MARIA DE LOURDES ABADIA

6- MJiRCIO BRAGA (epoaamento)

7- .rosa GENOINO

8- MARIA LOCIA

9- VALMIR CAMPELO

10- MAURíLIO FERRlRA LIMA

11- OTTOMAR PINTO

12- FRANCISCO CARNEIRO

13- <iILSON CAMPOS

14- MIRO TEIXEIRA

15- JOst VIANA

16- SIQUEIRA CA!!POS

17- TEOTONIO VILELA FILHO

18- PAES LANDIM

19- LOUREMBERG NUNES ROCHA

20- ALVARO PACHECO

21- NARCI 50 MENDE~

22- ALtRCIO DIAS

23- MELLO REIS

24- ROSA PRATA

25- INOcENCIO OLIVEIRA

26- FERNANDO GOMES

27- NABOR JONIOR

28- RONALDO ARAGlIo

29- NELSON WEDEKIN

30- PAULO MACARINI

31- MAURO BENEVIDES

32- GERSON CAMATA

33- HILlIllIO BRAUN

34- GERSON PERES (APOIAMENTO)

35- MAURO SAMPAIO

36- ROBERTO ROLLEMBERG

37- LtZIO SATHLER (APOIAMENTO)

38- OSMIR LIMA

39- UBIRATAN AGUIAR

40- ELltZER MOREIRA

41- VINGT ROSADO

42- 1\.TILA LIRA

43- StRGIO WERNECK

44- .ross MARANB1íO

45- ALMIR GABRIEL

46- FERNANDO LYRA

47- PIMENTA DA VEIGA

48- Jost PAULO BISOL

49- MARCIO LACERDA

50- MAGUITO VILELA

51- RENAl" CALHEIROS

52- AROLDE DE OLIVEIRA

5.- CID CARVALHO

5 ~- HAROLDO SABóIA

55- JOVANNI MASINI

56- CHRISTOVAl" CHIARADIA
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JUSTiflcatlva

2P018~?_.7 ~

2P018~~~.5_- ~

salatiel carvalho

r

o Projeto sabiamente tão preocupado com os dioreitos andava
1 duais e coletivos acabou por consagrar dí.r e i t os menos importantes dê

que este, pelo qual propugnamos

EMENDA
ffl

EMENDA

plenário

E hora de colocarmos as co as as em ordem o Não cabe maas ti
feitura de uma verdadeira instrução pe-La po Lfcaa que necessariamente
se r epe t i rã perante a autoridade Judiciárla e portanto não tem zaz ãc
de ser, onerando desnecessariamente os cofres púb Li ccs e a sociedade o

Um paIs democrático não pode conviver com s i tuações deste I
tipo, que são indefensáveios sob os maas daver so s aspectos.

E sabido que ao ar r epa o da Le i os prupcedí.mentos po l i c ra i a

rnquí s ã tur í aí s se hipertrofiaram e extrapolaram de seu papel de I1COl"~

t ateção" do fato. A lei nunca mandou e ccntmua não mandando que a :-;
polícia realize a o i t rva de testemunhas na forma de depo arnentns escr i '
tos e assinados, mas isto ocorre seguramente às centenas I senão mllhã t
res de vezes, da arI ament e em nosso Pais, ans t i tucionalizando o cons--l
t r anp i ment o ilegal o

r.r------------- HXTO/JU5TIFICA;ÃO "

Deputado Constituinte ROBSON MARINHO

~en~o

r.r ~ TExTO/JUSTIFICAÇÃO- ,

"Art 6º

Acrescente-se ao Artigo 6Q do Projeto de Cons t Lt ui ção o se;
guinte parágrafo:

EMENDA ADITIVA

L _

elas Militares o "pnl.Icaamentn ostensavali quando, por uma questão de equrdade com a~ i
'I suas corporações congêneres, as Polícias Civis, que tem funções de llpolícIa Judic.:á"

ria", deveria ter por atribuição a "polícia ostensiva", expressão mais técnica ~I

abrangente Por outro lado, os Corpos de Bombeiros Militares não tlveram def'irudas aU

suas atribuições e não foram inclu:!.dos como forças auxi.l.íares e reservas do Exérr)
to, apesar dos seus componentes terem sido considerados "servadores públlcos milltê~
res" pelo artapo 51 do Prnjetn. I

A proposição ora apresentada pretende, sem alterar a essência do texto,!
sintetizá-lo em sua forma, adequá-lo por analogia à redação do parágrafo anterior (2ºJ
e sanar as omissões apontadaso

I

,I

§ 32 - As Polícias Militares cabe a pol.Ioãa osteo
siva e a preservação da ordem ~blica; aos Corpos de~

beiras Militares, além das atribuições definidas emlei,
incunbe execução de atividades de defesa civil.

§ 40 - As Polícias Ml1itares e Corpos de Bombeiros
Militares, forças auxiliares e ~eserva da Exército, su
bordinam-se' juntamentê com as Polícias Civis ao Governo

dos Estados, do ürstrãto Federal'e-dos TBIntórios. 1I

Rernmere-se os demài.s pi!rágrafos.

"Art. 169 - .

PLENARIO

=- TUTP/JlIS"lneAçio -,

EMENDA 2P018~J_.9 -..,
f:J CONSTITUINTE GERALDO FLEMING

255 MATHEUS IENSEN 303 - JULIO CA'1POS

256 TELMO KIRST 30!1 - FARABULINI 'JUNIOR

257 ROBERTO CAMPOS 305 - JOIiO ALVES

258 UBIRATAN SPINELLI 306 - JORGE VIANNA

259 JOIiO MENEZES 307 - ONOFRE CORRtA

260 DELFIt1 NETTO 308 - ANTONIO FERREIRA

261 RITA FURTADO 309 - FRANCISCO BENJAMIN

262 AFIF DOMINGOS 310 - ROBERTO JEFFERSON

263 JOIiO DA MATA 311 - AtCIO DE BORBA

264 ÁUREC MELLO 312 - VLADIMIR PALMEIRA

265 ALFREDO CAMPOS 313 - VIEIRA DA SILVA

266 JOÃO LOBO 314 - JOIiO AGRIPINO

267 RAIHUNDO LIRA 315 - TITO COSTA

268 FR~~CISCO COELHO 316 - MARCONDES GADELHA

269 RAIl1UNDO BEZERRA 317 - ETEVALDO NOGUEIRA

270 DJENAL GONÇALVES 318
~ ALEXANDRE COSTA

271 BEZERRA DE MELLO 319 - RENATO VIANNA

272 .ross QUEIROZ 320 - SILVIO ABREU

273 ASSIS CANUTO 321 - NARNEY FILHO

274 OSCAR CORRtA 322 - DASO COIMBRA

275 GERALDO MELO 323 - MANOEL VIANA

276 NYDER BARBOSA 324 - ROBERTO TORRES

277 ÃNGELO 11AGALHÃES 325 - DEL BOSCO AMARAL

278 - MILTON REIS 326 - HAROLDO LIMA

279 - CLEONÂNCIO FONSECA 327 - ANNIBAL BARCELLOS

280 - .rost CARLOS VASCONCELOS 328 - ZIZA - VALADARES

281 - RI CARDO IZAR 329 - GEOVAH A'1ARANTE

282 - MARCO MACIEL 330 - MARIO BOUCHARDET

283 - MUSSA DEMES 331 - IVO CERSdsI:'"J

284 - MANOEL CASTRO 332 - DtLIQ BRAZ

285 - IVO VANDERLINDE 333 - ROBERTO BALESTRA

286 - MICHEL TEMER 334 - BE~ 1:70 GA!1A

287 - .rost CAMARGO 335 - ROBSON MARINHO

288 - AMAURY MULLER 336 - PLíNIO MARTINS

289 - CARLOS BENEVIDES 337 - ROBERTO AUGUSTO

290 - FRANCISCO DldGENES 338 ~ LEVY DIAS

291 .rost GERALDO 339 - CARLOS DE' CARLI

292 - MARCOS LII1A 340 MANOEL MOREIRA

293 - FURTADO LEITE 341 - ALYSSON PAULINELLI

294 - .rosr TEIXEIRA 342 - LUIZ MARQUES

295 - RUBERVAL PILOTTO 343 - ADOLFO OLIVEIRA

296 - CARDOSO ALVES 344 - EVALDO GONÇALVES

297 - OSViALDO ALMEIDA 345 - JUAREZ ANTUNES

29B - FRANCISCO AMARAL 346 - CARLOS CARDINAL

299 - LúIZ SOYEP 347 - PAES DE ANDRADE <APOIAMENTO)

300 - JOSf HENDONÇA BEZERRA 348 - MILTON LIMA

301 - OS'1JNDO REBOUÇAS 349 - FLÁVIO PALMIER DA VEIGA
350 - RENATO JOHNSSON

302 - SERGIO BRITTO
351 ANTONIO CÂMARA

352 I SMAEL VANDERLEY

I
JUSTIFICAÇAO I

I A redação do texto em causa acolheu Dd.lavras desnecessárias ("exercer" 1,

,I e expressões redundantes (tfasseourar a preservação"). Além disso atribuiu às Po:i:-l

Dê-se a s e çumte redação ao §19 do Artlaa 158:

§1()-- Po Nt n t s t âr t o Pübhco ccmne t e exercer controle exter

no sobre a ativldade po l t c t a l de apuração das lnfrações pena t s
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Inclua-se nas üispostções Gerais e Trnasitónas, ande couber:

JUSTIFICACJlO

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

I
O artJ.go 47 garante aos servidores públicos epcsentedorae J

com oroventos anceç.raas , Esta çerentn.e não pode, entretanto, se]

aLamat.ada , sob pena de cr a.ar prJ.v1légio en relação aos demaa s tra ,

balhadores, além de pesadc ônus financeiro para o ccnt.r-Lbu ar-t.e .~_54

sam, como o segurado da PrevldêncJ.a sccae l é submetn.do ao teto dd
cont.rabua.çôea como lJ.ID1te mâxamo de valor de sua aposeut.eôor aa h~::..n

te se Lâxaoa-mânamos L, tal Larru.tie deve prevalecer também para o se

vaõor píibLa.co que tieza a aposentadoria com proventos anceçr-aa s ac

esse valor.

,--------- T[~TO/~USTIF'CAÇÃC----- _,

PJ.EN1\RIO

A inclusão deste artJ.go, presente em versões ante
r iores do pro jato de coneta.tua.câo , czaa ã seguridade socaef com
nlementar cu'jc obJetl.vo é perml.tir aos segurados de renda supe
rJ..or ao teto de cont.rubua.câo prevadenca.âcae , acesso ao sistema
voluntário de pr-ev.a.dênca.a que complemente seus bene f Ici.oa aproxl.
mando-o da renda em atn.va.dade

EMENDA
f:J

r Acrescente-se na seção II do Capitulo II do Titulo

l
i VIII o seguinte;~1g0:A segundade eccaaã rnanterã seguro coleb

vo complementar de caráter facultativo.
I

I
I

r

P-;:"~

rs;;'~u;J

C. R.Oe,SON M AR..NHO)/

P~t~"RIC'C"lll~SAO/$JeCO"I$Sie_----__~

2P018ª,?~-1_- -,

PLENAAID

CONSTITUINTE WAGNER LAGO

Art. - ••. A u-uão, as Estados, a Distn.to Federal e as Mu

rucfpaos assegurârão ao capatal empresarlal tratamento fJ.scal

e armirustretãvo preferencial, dlstingulndc(~os que prevêm

de ap.l.icações financelras

JUSTIFICATIVA I
Como cor-ol â r t o da conpe tên c t e pr i va t t va do Nrnt s t â r r o Pú- I

o l i c o para promover a ação penal púb l t ca , deve este exercer o contr.Q.1

le externo oa s a t t v t da de s 0011c1a15 a f r n s , qual seja a de apuracão

de t n f r a çjie s pe na t s ,

Como estã r-ed i ç i do o a l ud r do controle e s t e rno :stende-se 1
sobre todas as a t t v r dade s po l t c r a t s , t n c l us i ve as de carater merame~!

te a dnu n t s t r a t r vo e op e t-a c t one r s , o qUE e q u t ve l e r t a , na n r â t t ca , ã!
subtração da pos s i b t l í da de dos Poderes Judr c i á r i os e LeQlslatlvo I
exercererr. o mesmo controle sobre o setor p o l t c r a l , s ubo r dt na dc ao i

Poder t xe cut ivo.

r
EMENDA
P
F

Embora muito inoortante as 8Uvadades "rrercearas en- um Ps':=

amnõem-se um tratamento di rerercaaoo em favor das provadêncaas de oroen

emnresarral porque são diretamente produhvas.

ONOFRE coRREA

r.r TElCTOOUSTl"CAÇÃO _,

2P018~~---,-6,,--- ----,

PLEN1\RIO

EMENDA
r

EMENDA ADITIVA

ANTONIO GASPAR

~ TE1<TO/JIJ$TlfleAçÃO -,

EMENDA
f!l

PJ.ENÂRIO

2P018~§_-O ~ Inclua-se na Seção 11,. do Capitulo 11, do Título VIIJ,. "Da

ordem socaal." o seçuarrte art1oo.

Art.: O aposentado cujos proventos ultrapassem limite a ser esta

be Lec ado em Le a terá su~ aposentadoria suspensa caso retorne ao tra

balho asaataraeõo •

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se onde couber na seção II do capitulo VII do T'"

tulo III.

Art. Os proventos de aposent.edor i a e as pensões não pod

rão ultrapassar ao vaj.ox teto do eat ãrro de contirabuaçâo da PreV1

õênc.i e scca.aã , existente na data de concessão do bene f Lca.o ,

JUSTI't:'!C"'l\C'".ÃO

!
I EM termos qereas , não é Justo que os contribuintes fanancaerr

i a aposent.ador-ae de pessoas que tenham plena capa ca.dade Labora t a.va e

·1 vo Ltem ao mercado de trabalho,. da.apu tiando postos com aqueles que

Ipr-eca.sam de emprego.
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Atendendo porém a realidade que freqt1entemente os valores

das aposent.ador-a.aa são excessivamente baaxoe tornando arrpe r ao so o

retorno ao trabalho, a emenda a.aerrtia da vedação os aposentados cUJOs

proventos esteJam abaaxo de determinado valor a ser fa.xado em tea .

EMENDA 2P018~~_.4"'--- J [ilP"M"'D':~tJ ONOFRE CORRtA . C- n _J
PLEl(Ulc./COIlIUill/IU\lCOMlSsÃO------

\

r
1

I
I

i
,I

Há do a.a entiendamerrt.oa ocas Ivaa.s para o parágrafo
pr-ame a.ro do art~go 237. Se a contagem refere-se ao tempo poste
rl.or ao ingresso no r eqame contrra.butia.vo , Já que o xeqame rural
não é contirabut í.vo , o dd spoa a.tia.vo é totalmente dl.spensável, Já
que a contagem r-eoa.pr-oca será õecor-rêncae ôbva.a da uru.ããoacão dos
r-eqarnes , conforme precea.tiue o ar-caço 230, ãncaso 11. Entretanto,
se a arrt.ençâo é permí.t.a.r a contagem do tiemoo de serviço eneecaor
à ãa.Li.acãc do segurado ao novo r-eqame unat acado , o resultado será
uma pressão de custos sobre a Pz-eva.dênc a.a provavelmente insupor
tável. O rre fe.r a.do da.spos a.tiavo acarretará um volume imprevisível,
mas certamente muato grande, de concessões de aposentadorias por
tempo de servaço de trabalhadores xucaa.s logo após vencr.dc o tem
po de caxênca.a (atualmente canco anos). Como orati.canent;e todos
os trabalhadores ruraa.s a.nqr-e aaam no trabalho com a.dadea preco
ces, haverá urna massa de aposent.adoz-a.as aamu Ltiâneaa de trabalha
dores a pa.r-tia.r- de ap roxamadamentie cinquenta anos de idade.

Além da.eso , em va.r-tiude da redução proposta para a
aposent.adoma por ve Lha ce dos trabalhadores rurec.s o mcaso tor
nou-se redundante.

c) suprame o 29 e § 39 do art aqo 237.

Tal supressão decorre da alteração do caput do ar
t~go que torna sere ae nt.a.do o parágrafo supramaôo e da anuroõucâo
do § 19 ao arc aço 236 que una.vez-aaLa aa o acesso à Prrev í.dênca.a So
cae l , J.nclU5J.ve às donas de casa

r.r .,.(l(~o/JusTlnc.ci.c--------------

EMENDA SUBSTITUTIVA

o artJ.go 237 passa a ter a seguJ.nte redação:

Art. 237 - :E assegurado a xea j ust.amerrt.o dos bene
ficios de modo a preservar, em caráter permanente, o seu valor
real, conforme cracêrãos de fd.na.doa em lei.

§ 19 _ Todos os salários de connrabua.câc conaa.de-.
rados no cálculo de beneficios serão cOl:'rl.gJ..dos mcne't.ar-a.amerrt.e ,

§ 29 _ Nenhum benefício de prestação contia.riuada
terã valor mensal J.nferl.or ao ee Lâxao m.Inamo ,

d) modafo.ca a redação do 59 do artl.go 237, re-
numerado para § 39.

A redação proposta constou de todos 05 textos
aprovados nas fases que precederam à Comissão de aa.snemam.zacâo ..
Essa versão do or-ecea.tic é de rnaa.oz alcance, )á que estabelece
também a vedação aos a.ncerrta.vos fl.scaJ.s, que são mua.tro comuns na
forma de dedução ou abatiarnentio no arnpoet;c de renda.

A emenda oasea.a-se na pxenu.ss a de que a opção pelo
fortalecl.mento do aa.atierna de aequzu.dade é l.ncompatível com a
axaeuêncaa de mecanismos aseaeei.s de fomento a am.ca.eeaves lucra
tia.vaa no campo pr-evaâenc a.ârao •

Emenda adz t-a va s

~ -_---__---TEltTO/~()STlflCA~ÃO-------------__,

PlENÁRIO

2P0181º_·8=-- ~
Const~tu~nte NElSON JOBIM

~_-__-_-_PL.[N"1l10fCOIl15SÃOfSUIlCOlllSSÃO---------,

EMENDA
tJ

rJUSTIFICAÇÃO

Com a redação proposta, o ar-t.aço 237 oferece
todas as garantias pcas Iveaa de que o segurado não será pre juda-,
cada nem no cââcuâc de benefIcao , ao eXl.gl.r no § 19 que todos os
ear.âea.cs considerados ee j am corrJ.gl.dos mcnet.aca.emence , nem no
reaJuste posterior dos beneficios cujos valores .reaa,e serão pre
servados, de acordo com o caput, com base em crc.eér-ioe ãaxeeos
pelo Poder Legislativo.

§ 39 _ 1:: vedada a suovencâo ou a.nc entiavo fiscal do
poder Públl.cO às eneaaeaes de previdência pr-a.vada com fi.ns 1ucra
tl.vos.

Na meda.da em que as oonda côes eapec Lfaoas para
concessão dos herref'Ecr.oa da pr-evadêncae sccaaã Já foram ancorpo-,
radas na emenda eucetncueave referente ao artl.go 236, o artigo
237 mantem somente os da.spoaa.ta.voa não prevxsuos no artl.go ante
rior.

Em relação ao conteúdo, a emenda proposta arrt.r-oduz
as seguintes modificações:

a) suprnme a expressão salário integral do art.
237.

Como fl.cOU claro, na ccasrâo da aprovação do area-,
go na coma.asâo , a referência à salárl.o l.ntegral fol. equavcceda ,
Houve comprcma.ssc de se alterar a redação para salário de contr l.
buição no plenário. Ainda assim, continuará o da.apos a.tif.vo com de
feitos graves que exigem sua alteração. Simplesmente .í.rrt.r-cdua.i.da
a expressão salário de contribuiçâo, sem outras mudanças, J.mpli
cará que o segurado, em qualquer c.í rcunsnânca.a , será aposentado
com o valor do ült:uno sa1árl.o de contribuição.

:E: fácil ver aue isto criará uma situação .meceaeâ-,
vel porque permitirá a um segurado rtue ccntir-abuaut sua vida a.ntie a-,
ra sobre um determinado valor, aurnente seu eaj.âxao , por a.njuncôea
fraudulentas, no üleamo ou últimos meses e se aposente com um va
lor desproporcional à sua contribuição real para a pxevadênc r.a
socc.aã , onerando as sam a.naoed.tiave.Imentie o s a.ecema prevaôenca.âr ão ,

o único motivo plausível para se rnoda.Ea.caz' o cm-,
tério atual, que calcula a mêdaa dos últl.mos 36 meses, é o de
que, atualmente, desses 36 saj.âr-aos os ú1 tamos 12 não são oozri.
gl.dos monetariamente. Assim, em T)eríodos anf Lac í.onâraos , o segu
rado é prre judí.cado , Basta, para corrl.gir esta falha, arrt.r-cduz Lz
da sposa t.ãvo que obrigue a correção monetárJ.a de todos os sa Lâxaos
considerados no cálculo de bene r Icao , como ..consta da emenda no §
19 do art. 237.

Acrescente-se § 3!:! ao art. 135 do Pr-o jetio de conet r cuacão , com a

eequ arrt e redação:

Art. 135 -

§3!:! - " A Le a cr spor-é sobre a compeeêncae do t.r-a bune I supe

z-ao'r do Trabalho, Larru.t.edos os rescursos das dec a 

sões àos Tr~buna.2.S Regl.onal.s, nos Gl.SSJ.dl.OS ~dl.vJ.

õue as , aos casos de ofensas a La t.ez-e I d~.SpOS1t1vo

cons t a t.ucacne I ou de 1 ea federal ~ li

JUSTIFICATIVA

Reforça-se o TFT como Trl.bunal e s aencae ãmen t;e fedt!ral. fl.scall.

zador da correta apã ace çêo da norma cone t a t.ucaone L e da Lea fede

ral.

:t; bom lembrar que em matérl.a desse nível de com
plex~dade, O texto constitucional deve estabelecer apenas regras
básicas para não se ancor.rer em estratificação de so Luçôes que , à
pr-amea.ra va.et.e , podem parecer Justas J.!.!as que crc.am g::aves embara
ços na operação do sistema pz-ev Ldenca.âz-Lo , Porl.sso, e maa.s sensa
to relegar-se à legislacão ordinária o detia.Lhamentio ,

b) suprime o § 19 do artigo 237 gue estal<e1ece
contagens reci.proca do tempo de serviço urbano
e rural. F ]
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EMENDA ADITIVA

JUSTIFICAÇÃO

crP~~;O~
I

~",.~3 0 1JB8

I,
2 2 , do art. 153, pela aequarrte r I

JUSTIFICATIVA

2POl84~_-2 --,
JOSÉ D~ CONCEIÇÃO

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se a redação do §

EMENDA
tJ

r,r------------- TUTOIJUnIFlc..çio +

r

....................................................
§ 2!! - Os Procuradores da unaâc 1ngressarão nos ca!:

9 0 S 1.niciais da ce'eeea.re mediante concurso público de pro

vas e títulos; após do a.e anos de exer-cfcao , o Procurador da

unaâc não poderá ser derru.t.Ldo , senão por decisão judaca.aj ,

nem removido, a não ser no Lrrt.at-es ee do serviço. sendo-1he

assegurada paxa.dade de remuneração com o M1n1stérJ.o Púb.La.co ,

quando em deda.caçâo excausave ;»

"Art. 153 -

,,
~ A emenda proposta visa expj.aca cai- de modo anequfvoco as ga

~ r-arrtia.e s amprescãndfveas ao exe'rcIcac funcJ.onal dos ocupantes de cargos

j e carxeaee da Procuradoria-Geral da unaão , em face dos enormes Lrrt.e-i

esses ccneaõoe ou contixeda.tiadoa em seu trabalho, tanto na promoção CQ

O na defesa dos daz-e Ltioa e pretensões da UNJ.ão, em especial na e spr-.

hosa tarefa de cobrança da dívida a't.a.va , e aa.nde na advocac a.e ccnsua-r

i va da Administração PúblJ.ca Federal. Ao mesmo tempo a da.spoaaçâo as~
segura a J.gualdade de tratamento aos Procuradores da trnaâo , enquanto

dvogados dos interesses públicos, na re1ação tr1.angular com os mem

roa do Poder JudicJ.ário e do Ministér10 públ.ico, igualdade essa abso

utamente necessária como condição de independência e autronorm.a no

xercício da advocacia do Estado.

CONSTITUINTE HERMES ZANETI

PLENÁRIO

2POl841~-6~ --.

Para o Poder públ aco é a oportunJ.dade de arrecadação

amea.de t.a num momento de eca-se também nas ~inanças ?úblicas.

Inclua-se no texto do êrrt.ep'ro jet.c de conet atuaçâc da

corru s sãc de s a s eemameeçâo , no Título das na.epos r çêas 'rr-ensa eôra.as ,

o s equa.rrt.e az-t.a.qo com três parágrafos:

Art. os débatos ora.undos de corrtr abuaçêas tributárJ.as

e pe re j a sce i s , ate o Larm.tie de 50 m1l OTNs de sua soma total, eco

aoã adede e a t.ue La aada , para com a unaêo , Estado, DJ.strJ.to Federal,

TerrJ.tórJ.o ou rrunacIpao , e xespectuvee au t.az-qua.e s , poderão ser pa

gos em até ae a s parcelas menee a.a e suceesava s , com d i.spensa de mul

tas e outros encargos f a.acea s e redução de metade dos Juros e da

correção monecéra e .

§ 12 O arrLc ao do pagamento parcelado dar-se-á até

quatro meses após a promulgação da conenatuaçâo, edmat a.ndo-cse o P-ª.

gamento J.ntegral, em quota tinace , no prazo de seae meses, contados

da mesma data .

§ 22 O deacumpz-amerrco de prazo ou a mora no pagamento

das parcelas l.mportam no cancelamento do beneffcao , prcporcaonat
mente ao saldo devedor.

§ 32 Este bene f Ic ao é restrito à~=:e:as legalmente

r-emõenees ou estabelecidas no Bze aa.L e não alcança os déba't.oa que

tenham causa em fatos de f a.na.doa como cxame ,

A econcrru.e nacacnaã passa por uma profunda crise. Mui.

tas empresas e pessoas fís1.cas estão esmagadas por déb1.tos Junto
ao Poder PúblJ.co que lhes ameaça a eccrevavêncae , A meda.de ora pr.Q

posta uma cpor-t.una.dade reorganJ.zar suas va.des e e't a.va.dedes , ret.Q

mando a cema.nhada com mez.s vigor e com mez e entusiasmo.

r;,- Tl:XTDJJIISTlfICllÇ;,D ---,

EMENDA
tJ

r ~.

DEPUTADO ANTONIO PEROSA

r.;- --=.TEXTONIlSTIFIC..çio -,

.Lrw..~lo/eOlllulo/.uleolllhio ,f: PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA

Dar ao Art. 16 § 19 a seguinte redação:

r;,--------------TEXTO/JIlSTlfIC..eio- -,

2P018~l?,---,-4=--- --.

PLENARIO

EMENDA
[J

EMENDA ADITIVA

Inserir nas Disposições Trans1tórias o aequz.ntie artigo:
§ 1 2 - o ati eeemerrtc e.Leatoral e o voto são

obrigatórios para os maiores de deaoa to anos e f'acul tativos pa
ra os analfabetos e maiores de setenta.

"Art. - Fica xeconheca.de aos professores de 22 e 32

graus, com 15 anos de e f etiavo exercício da profJ.ssão na data

da promulgação da conet.at.uação, a aposentadoria aos 30 anos

de s er-vaço para os homens e 25 anos para .es mulheres. 11

JUSTIFICATIVA

~r
I

,JUSTIFICATIVA Não há pais no qual se estenda a c a dadana a aos
menores a partir de 16 anos. Em países altamente Lnduetir-a a La z a-.
dos. como a Suec aa , o 'da r-ea,to ao voto adqua r-e-cse aos 21 anos.

A opção po l i tica exa ge , mormente diante da midi a
eletrônica, ôe senvoãvament;o da personall.dade, alguma exper-aén
ela de vida e controle sobre a vontade apenas pr-esumivea e nos
maiores de 18 anos.
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Pl.EN&JlIO/COllISsio/liIJBCOllISsio -,

L,,"n"~.. PMDB

2P0184,7.~-5~ __
DEPUTADO ROBERTO BRANT

__~ Pl.tN.....\O/C.O.. lssiio/&UDCOIlISlliio ~

cr==;ENARIO

r.T ~ TtXTO/JIISTlrICAcÃc----_--------___,

EMENDA
P

2P01845-9
-::.-_-------~

r.T l'El:fOIJUS1""lcar;."· -,

I

EMEfiDA
P DE~UTADO JOsl'i DA CONCEIÇl\O

EMENDA MODIFICATIVA EMENDA SUBSTITUTIVA

IPos1ções

I

Dê-se a aequarrt.e redação ao § 62, do art. 82, do Ato das Di.§.

conet.auuc í.onei.s ceeaas e Trans1.tór1.as:

IIArt. 82 - ..

§ 6.2 - F:Lcam craaôcs cancc Trl.bunais Reqa.cneLe Fe

der aa.e I devendo ser meeaaaeos no prazo de seis meses, a con

tar da promulgação desta conatLtuaçâo , com a j uxa.eda.çjio e 5;1
de que lhes fixar o Tr1.bunal Federal de Recursos, tendo em

conta o número de processo e a sua localJ..zeção geográfl.ca."

I
JUSTIFICATIVA

Dê-se a aequa.ntie redação aos §§ 2!:! e 32 do art. l3f:

"Art. JJ*-
22 - Declarada a a.ncona't.a.tiuc aoneLadede por cma.s>

são de ato j.eqas Lat.Lvo neceaséxao à eãacécae de norma constj,

truc a.one L, o Supremo TrJ.bunal Federal assinará prazo aos ór

gãos competentes para o seu suprimento."

§ 32 - Deco'rr a.do o prazo, sem que se je aupr-a.de a

onu.s sêo , o Pxe aa.derrte do Supremo Tr~bunal Federal determ~na

rã ao Leç i s í a t avc que aprove proposaçâc a r e spe a t,o , em ncvej;

ta dias. Ultrapassado este prazo, nenhuma outra metéri.e pod~

rã eer votada, antes que se u Lt ame a aprovação do ato legJ.s

Latia.vo cnu.t a.do ;"

Impõem-se a r.meda.aua cr-r.eçâo dos Tr1.bunais Reqa.one Le Federaaa,

"

a f1m de se pzcpa.ca.a'r , em curto prazo, a eãet.ave reestruturação do Ju

ô i.ca.âr ao , na conecnânca,e da nova conat.a.t.uaçâo , Com e fea t.o , se não se

I
~nsta larem , de logo, aquelas Cortes, o Tribuna.l superao.r de auet.açe

não se ~nstalará e, em decor-rênca.e , o Supremo Tr~bunal Federal não as

euma.r-é a sua nova fe~ção de Corte Conet a,-t.uca.cnaã ,

o texto proposto procura eva.tec , ao máximo, a 'ourccrecaa no

tocante à cr-a.açâc dos novos Tribuna~s, afastando, nesse sentido, a ne

ceaea.dade de Lea complementar.

JUSTIFICATIVA

A fórmula - auqer-a.da em tese pelo Prof • Lua.z Roberto Barroso

- é ma.i.s adequada do que o eupr-amentio da oma.eeâc pelo Supremo TrJ.bunal,

euqez-a.da no pr-o j etic ,

A emenda decorre de suqes r.âo do Prof. José Paulo SepÚlveda

Pertence, que arrt.eqr-ou a Comissão Afonso ê canos , e, além de jur a.atia de

notório saber e concea t.o , é dotado de aenan'ba.La.dade polítJ.ca.

r r

EMENDA ADITIVA

= UllTO/JIISTIFICAÇÃO' -,

PLENARIO

EMENDA 2P01848---,,-3~ ~f: DEPUTADO aosé GUEDESI,IITOII

,.,,- Pl.tMAIIIO/COM1S5Ão/sllaeolollssiio --,

Pl.t ...""10/eO...lssÃO/BIIICO..IS$ÁO----------,P PLENARIO

EMENDA 2P0181§-=-7:.......- --,
PJ DEPUTADO ROBERTO BRANT

Acrescente-se ao art. 42, das na.epos Lçôes 'rrene i.céri.ee , o

§ 1.2, com a renumeração dos dema a s , com a eeçuant,e redação:

r:T"------------- TtxTO/JUSTIFICAÇÃO. --,

EMENDA SUPRESSIVA

§ 12 - são rnarrt.a.doa os menôeucs dos e tueo.s membros I

do Congresso tracaone L, das Assembléias Leqas Lat.a.vaa dos Estª1
dos e das Câmaras de Vereadores, com a duração e s't.abeLeca.da!

pela Leqa aLe çjio va.qerrte à data da r eepecuave eleição. 11

Suprim~r o a.nc a.ao IIr, do ez-ta.qc 42, do Pr-o j e t.o ,

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

!
,I A contemplação aspecI r ace por parte do texto ccmst~tucJ.or.211

Ide metérae a't.a.nen t.e aos mandatos dos a tuaas preeadent;e da RepÚbl1.ca'~QI

'1Ivernadores e Prefe1tos, torna ampexa'ta.va a mesma abordagem .em relação

I aos mandatos Leqas Latia.voe , em todos os nfvea s , a flom de! que "e oma.esãc

I não venha futuramente ense jaz- impasses a.ns t.a tucionais decorrentes de

arrt.erpre t.açâo dos d~spos~t~vos cona t a t.uc a.cnaa.e ,

Propõe-se e Lam.iner- o dr.spos r.e avo que prevê intervenção esta

dual nos munacfpaos caso comprovada a não aplicação de percentual min..!.

mo da r-eceaee trJ.butár~a em programas de manutenção e de aenvoâvament;o

do eneano , Procura-se, de s tia forma, resguardar a aut.onorru.e munaca.peã

I
POl.S é absolutame~te an juet;e a. peneLa.aaçêc apenas a este nível de go

verno, quando uru.ec e Estado também estão su jeatos à mesma v ancul açâo

or-çemerreér i.a •
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2POl849-1EMENDA
PJ DEPUTADO FERNANDO LYRA

Pl.f;N"~lg/COlllI55io/SIJDCO"I~S;;I)-----------,

= 'ttl<To/~\I$T\fle"l;;;~-------------~

EMENDA MODIFICATIVA

I'terrredaacâo de mão-de-obra permanente po::1e VlI a ccnstatuar-se em algo absolutarnen

te necessárao, não devendo sujeatiarcse a regulamentação especffaca,

A especaaj.azeçâo 'tecnclôqaca exage a presença de têcrucos altamente eBP.ê:

1caakazadoa por 'tempo redoaido, especaetrrente no setor de anfcrmátnca, Por outro ~

Ido, exasrtem arrumaras atnvadades que se desenvolvem através de .mterrredaaçâo, onãe

I
empresas especaakazedas executam tarefas especãâacas dentzo das orgaruzaçÕes pÜb1:=:.
cas e pravadas,,

Dar ao art. 80 a aequarrte redação:

"1l.rt. ao - A Casa na qual tenha aa.do concluida a vota

ção envaeeé o pxo jeto de Lea, ao Presidente da Reptibâ a.ce s que ,

equaeacenâo , o sencacnaeé ;."

r ~'"''

.."..,,"c/ ( Df\So c o I M eR.A)

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

Dar ao art. 81 a seguinte redação:

EMENDA SUBSTITUTIVA

80 ar t i qo 153 [d i s pos t çôes permanentes) e ao a r t i qo 99 (d,sposl

ções t r-ans t t.ôr i as ) do Projeto aprovado pela Comlssão de Slstematiz.!

ção, seJam dadas as s equ r nt e s redações:

~ - ~ Advocacra da Umão compete
I - representar, Judicial e extr-ajud'tc'i a'lmente, a umão e suas Autarquias;

II - representar a Fazenda Nacronal Junto ao Tr-ibuna'l de Contas da urnãc,
III - exercer as funções de consultor-te e de assessoramento Juridlcos do Po-

der Executlvo e da Adnnnts traçâo Federal em geral,
IV - promover a cobrança da divlda at iva da União e de suas Autarqulas.

§ 10 - O Advogado-geral da umão serã nomeado pelo Presidente da R~piib11ca ,
escolhido entre bras i tetros maiores de 35 {tr-inta e C10CO) anos, de notavel saber
Juridlco e reputação t l tbada,

§ 20 - Os Advogados da Umão mqressarâo na carrerre mediante concurso piibli
co de provas e titulos. -

§ 30 - Lel Comple,mentar, de tm cj at tva do Pres idente da Repiiblrca , estabe
lecerã a crçamzeçâo , o funcronanento e a estrutura da Advocacra da umão

§ 49 - Nas comarcas do tnter ior-, a defesa da união poderã ser atrlbuida aos
procuradores dos Estados.

c:T-------------TEX-C/~t.ST.FICA~Ã!J-------------~

..1.[NA~IO/coUlssio/SU.C;O .. lssio, ...,

É sem sentido a expressão "ou o seneõov , O er-a,térl.o deverá

Iser o da Casa na qual tenha e a.do concluída a votação.

I

tJ PLENARIO

= TElCTO/~1l5TlfIC..Ç.iO-------------_,

. EMENDA 2P018!?'Q-5tJ DEPUTADO FERNADO LYRA '---""-------------,

",Art. 81 - A matéria constante do p'ro j etio de Le a reJei

tado, somente poderá constJ.tuir ob j et;o de novo pxc j etrc ,

mesma sessão legislativa, mediante proposta de maacxae abso

luta dos membros de qualquer das Casas."

JUSTIFICATIVA

A expressão "não sancionado" é errônea. Não aanc r.onadc Já fo

. vetado. Se o veto é mantido, o pr-o j euo foi z-e j e a ceôo ,

EMENDA
PJ

c:T TElrTO/~I,l$lI,.CAÇÃO-------------_.

suprâma-se o § 39 do art1go 79 do ProJeto de C?""tittnção da cam.ssão de

Sistematização

J1JS'1'IFICATIVA

A intel::nedJ..ação de mão-de-obra não pede ser tratada a nível de princíp~o

oonstitucJ.onal. A ativ~dade eeonâYU.ca é dmâmica caw também o são as C011qI.!J.Sta.s

teenológJ.cas. Tal dJ.sp::lsJ.tl.vo encerra lIalgarelS" para o desenvolvmento nacJ.onal ,
pois que, no futuro, can a energl.6 nuclear, a mfODTática e a cJJ:ernétJ..ca, a m-

..............................................................
ürspcsrções 'tr-ansrtêr-tas - ARTIGO 99 - O Poder Executivo, no prazo de cento'

e vinte dias, contados da data da promulgação desta ConstltulÇão, encaminharã ao
Congresso Naclonal os projetos de Ie i complementar referentes ao M10lsterlD Publi
co e ã Advocacta da umâo.

§ 19 - Aos atuais membros do Mmlsterlo PubllCO Federal fica facultada a o
ção, em carãter lrretratãvel, entre as carretras do Mlnisterlo Publico e da Advo
cacra da união, assegurada nesta ultlma a lOtegração dos atuais componentes da ad
vocacia consultava, que ocupem cargos efetlvos ou empregos permanentes na Adminis
tração Publ,ca Federal, drreta ou atãrquica.

§ 29 - Enquanto não aprovadas as leis complementares a que se refere o "caput" •
deste artigo, as novas atribuições da Advocecia da U01ão serão exarc'idas pelos
que a integrarem, como se drspuser em regulamento.

§ 30 - Os atuars inteçrantes do quadro suplementar dos Mlnisterlos Publicos
do Trabalho e M,lltar, que tenham adqutr-tdo estabt l tdade nessas funções, passam'
a lntegrar o Quadro da respectwa carrerra.

JUSTIFICAÇM

Em estâqros anter-iores , esta Assembleia Nacional Constltuinte Jã consagrou'
a_tese ~egundo a qu~l o M10lsterlo PübllCO Federal não de~e exercer a representa
çao Judlclal d~ Uniao, ml~ter este que deve ser conf'rado a advocacia do Estado ,"
reservando-se a 1!!stltulça~ sua_dedicaçãg aspec'[fica ã fiscall~ação da apl rceção
da le1 e a promoçao das açoes publ tcas ctve is e crtmtnars. Alias, o projeto da
Comissão de Sts temat í zaçâo , em um de seus muitos acertos, veda aos membros do Mi
nisterlo Plib'l tco o exercfcio da advoceci a , o que basta para bemcaracterizar ã
lndependência que o "parquet" deve possuir para bem exercltar suas especras res
ponsabr li,dades.

A presente emenda subs t t tutiva reserva no texto ccns t í tuc rcna l a mesma f'tna
t rdade do projeto emendado Apenas aperfeiçoa o texto, ensejando o surgimento dã
Advocacra da Umão, deslgnação esta que torna a nova orçamzeçãc mconfundfval e
devidamente drstnnta e drstante do M,mster,o Publico. Por outro lado, Inovan
do o projeto quando introduz no texto constitucional a flgura e o relevante pa
pel do Advogado, ente "mdfspensâve l ã admmts traçâo da Justlça, sendo invlolã- '
ve'l , por seus atos e mamfes taçêes , nos 'ltmítes da lei ll

, nada nats lÕglCO que de
slgnar de Advogado da U01ão aquele que, dentro de uma orgamzação própria, are::
p~ese!!te Judlclal g ex!:raJUdlClalmente. Delxe-se,_pols, a<,,>s membros do Mlni~te-'
r-ro Publlco, que nao sao advogados, embora Bacharers em Dlreito, a deslgnaçao de
Procuradores.

Asslm, a emenda ao artigo 99 das disposlções transitõrlas, igualmente aper
feiçoadora do t~xto do pr!!Jeto da Slstematizaçã~, define de lmediato o funciona
mento da Advocacia da UnHo, assegurando a lntegração dos atuais componentes da
advocacia consultlVa,. que ocupem cargos efetwos ou empregos permanentes na Admi
Olstração Publica Federal, direta ou autarqu1ca, naquela nova Carrelra, sem se
omitlr o direlto ã opção, em carãter irretratãvel, aos atuais membros do Mimste
rio PübllCO Federal. • -



r.r-------- 'LtNAIIIO/colollsllÃCI'lulcoM.nio--------_,

Por fim, o texto faz justiça aos que, integrando o quadro suplementar dos Mi
mstêrtcs Públicos do Trabalho e Militar, e que neles tenham adqutr-ido estabilida
de, no sentido de pennitir-lhes integrar o quadro das respsctnves carreiras. -

Esta emenda, ao c1"181" una e mdivls;vel a Advocacla da União, representa tm1
avanço de grande interesse público e 50C

1
' a1, sem promover despesas maiores ao Te

souro, uma vez que, reunindo servldores e ativldades comuns, embora de lotação I

dispersa, congrega uma força de trabalho necessãrra ã implantação de um serviço I

que, desde há muito, se faz necessãrio a'o Pais. Note-se que ã Advocac1a da URlão
são alçados apenas servidores efetivos, sem brechas a aproveitamentos expürias e
indeseJãveis.

E a just1ficação.

PLENÁRIO

Quase todas a 5 nossas Consti t ur.çêes têm rep!

tido a mesma ex í gênc ra , que. no entanto, quase nunca se cumpre. a
saber a de que a educação é um d are í t o do cidadão e um dever do

Estado. Sampl esmente porque. na <r-â t ac a , a t eor-aa e outra. Isto é.
em cada nova geração. milhares I -u Ihôes de c r-aança s , adolescen-

teso Jovens e ate adultos ficam sem oportunidade de estudar por-

que nas escolas públicas não há vagas. e as taxas escolares cobr!!,

das pelas escolas par t acu Lar e s estão, sempre, além das po s s ab aLa-'
dades da maâor aa ab so Lut a i

O transparente obj et í.vo da Emenda é, pois, _

dar efetividade ao ensino gra tii í t o , da seguinte forma: quando se

verificar que faltam vagas para todos os estudantes nas redes of.!

ciais de ensino, aqueles estudantes que não podem. pelas maa s va

riadas razões, cursar as escolas particulares têm de ter garanti
do, na Constituição, o amparo do Poder Público, at.ravês de bolsas
de estudo ue Ines garantam a parmanêncaa na escola.

_____~ c/ (Df>SO C.OIMBR.A)

JUSTIFICAÇÃO

r2P018~~~-O~ -.
CONSTITUINTE OASO COIMBRA

EMENDA
t-J

r

= Tf.:KTO/~U5tlnc:Açi.D-------------_.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se a expressão "e educacionaln ao
§ 20 do Artigo~ do Projeto de Constituição da Comissão

de Sistematização.
Artigo 22$ .•••.••.•••..••••••••••••.•••• , ••••.•••••••••••

§ 22 São isentas de contribuição para a seguri

dade social as entidades beneficentes de as s Ls t ênc i a so
cial e educacional que atendem às exigências estabeIec r

das em lei.

=--------------TUTO/JUSTlrICaçio ,

Inclua-se mais um parágrafo, o §6e, ao Art.169, integra~

te do CAPITULO III - OA SEGURANÇA PúBLICA -,do título V, com o se

guinte teor:

Art. 169 ..

JUSTIFICATIVA

várias escolas mantidas por entidades partícu
lares ou de organização r e Laq.ícaa , funcionam sem obJeti ..

var lucros.
Assim sendo essas escolas caracterizam-se tam

bém como entidades assistênciais, pois proporcionam edu

cação gratu! ta a uma grande percentagem de alunos caren

tes de recurses.

§ 6º - "Aos delegados de policia, que ingressarão na carreira, ate!!,
didos os requisi tos e ex rçêncfas de lei para o recrutamento, media!!.
te concurso público de provas e títulos, observada na nomeação a

ordem de classificação, assegurada a participação da Ordem dos Adv~

gados do Brasil na organização e r e a l azaçã o do concurso, em todas
as suas fases, e aos Oficiais Superiores das polícias mrLi tares e
corpos de bombeiros md Lat ar-es aplicam-se vedações e se assegura o '

regime juridico de remuneração previstas para o MinistérIO Público,
correspondente no ãmbi to Federal, e dos Estados."

JUSTIFICAÇAo

As policias militar e civil cumprem missões essenciais ao

equilíbrio e segurança, e à paz social. A complexídade dos modos e
formas de convivência, fruto do processo do de s envoLvamerrtn , passa
a exigir o aparelhamento compatível dos organismos que, em nome e

proteção da liberdade e dos direitos dos c í.dadã..s , dedicam-se à s~

gurança pública .. Materialment... é preCISO preparar as instizuões '
com recursos atualizados, modernos ,adequados às exigências o pre

sente e prever os ajustes que o progresso científic,W e te ológico

estão a impor a cada instante. Simultaneamente, é imperIOSO que o
componente humano esteja, em constante processo de atualização e
aperfeiçoamento. Aos profissionais incumbidos das missões mais CO!!!

plexas e de maior responsabilidade dirige-se e faz convergir a co

brança da sociedade, no particular, por segurança. A qualificação,

o preparo técnic~ e profissional são requisitos e fatores de fund,!
mental relevância neste contexto e as estruturas de grau superior

de responsabilidadepara assegurar a tranquilldade, o equllibrlD ne

vida social, hão de estar munidas de meios e Instrumental e supri
das de condições e recursossem os quais certamente adv i r é o preJu!

ZO, o dano social irreparável, de graves ccnsequênc í as para o con

vivio e a paz que se reclama. a todo o instante. Por isso, é mis
ter Que se cuide, com prLor i dade , do recrutamento desta força de
trabalho e se definam os requisitos e ex Lqênc r as ao ingresso na
carreira, 'como se propugna, com a presente preposição de emenda!

~"""''''

••• ,m.... VC.J)ffSO CO,N,BeFl)

Acrescente-se ao art. 242 do Projeto de Constituição "A"

da Comissão de Sistematização um parágrafo único com a redação

seguinte:

PLENÃRIO

"Parágrafo único - Em caso de Lnsuf ac fénc âa
de vagas na rede oflcial

de ensino. o Poder Público oferecerá bolsas

de estudo nas escolas par-c acut e.res",

~-_------I'L[HalIItO'COHlssio/su.COMlssio-----------,

rrr --;- 'fUTO/JUST1PlCAC;.O'-------------,

EMENDA 2P018!?,~,~-8~ --,
r const atumt e DASO COIMBRA

r
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LENARIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

o Art. 128 da SEÇAO IU ,do CAPITULO IV - 00 PODER JUOICIARIO - e~

seu parágra fo ünf co , passa a ter a seguinte redação: e por consequênc ra ,
em razão da correlação de matérias, ficam também modi ficados, na forma I
seguir I o "CAPUT" do Art. 131, da SEÇAO ,IV, e o §1S! do Art .135, da 5EÇJiO

V, ambos do mesmo CAPITULO IV :

Art. 62 ••••••••••••••••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••...•.••••

§lO- t1São invioláveis a intimidade,a vida privada,a honra e a imagem

das pessoas,cabendo ação penal e civil contra os responsáveis,assegu!",!
do o direito a indenização pelo dano mat e r i a.t ou moral decorrente da

violação" .
JUSTIFICAÇAO

A relevância da matéria que cuida da pr ese rv ação e proteção de UIT'

direi to inalienável da personalidade do cidadão, a sua honra, a sua ima-j
gem, o dr re t to a sua pr a vacidade, à ant Imí dade , aquilo que diz respeito I
ao foro íntimo, requer e exige a consagração no texto da Lei r uncamer--,

tal de um dispositivo que contenha,em si mesmo,o comando normativo q.,e

lhe imprima a força indispensável ao respeito pleno ao direito Inní vr
dual.A tipificação expressa de que a violação,além de um delito c ívId ,
encerra e deve encerrar um delito penal,ensejando ao cidadão o recur

so à ação penal cabível,faz a norma plena,efetiva,e assegura o respeit

que, em uma socredaoe democrática, amadurecida, responsável, se deve guar
dar desses direi tos essenciais da pessoa humana, direi tos tantas vezes
vilipendiados, pelos ataques à dign~dade, à honra do cidadão, seja pela

atI tude pessoal irresponsável, dIretamente, ou mediante o recurso aos

meios mais distintos e, cada dia mais complexos e sofisticados, que os
veículos de comunicação social proporcionam e colocam a serv iço do ho
mem,para dever prestar-se à pratica do bem e difusãJ.:" da verdade.Por l

isso,é imperioso prever a sanção compat1vel à viola o.

o 910 do Art. 62,integrante do CAPITULO I - 005 DIREITOS INDIVID4AI

E COLETIVOS -, passa a ter a seguinte redação:

curso público e observância de demais requisitos pelo candidato, tanto
quanto se requer no recrutamento e seleção de profissionaIs para inte

grar o Ministério Publico.

EMENDA
[J

= T'[XTO/,/USTI'Il:.çio, ~__..,

EMENDA 2P01858-"-1'----,,_+--__~
I!J CONSTITUINTE f lI.\- V~I o tE? ô' c. t\ A- E s»,~i) I r="''''':=J ,

(1\;:"f,I/O
ror::-""---=:::l
êuJoIJ88J

De a qua I sorte, fundamental é que um mínimo de proteção e garantia

se estipule aos exercentes de funções e missões tão esp i nhos as r De

a I to risco, e Lmprescd nd Iveas à sociedade democraticamente or-qaru ;
zada. A remuneração há de estar, pois, situada em determinado pa

tamar e a salvo das Lnqua e t açõe s mais elementares da condição da

sob revrvênc í a humana, com um mínimo de dignidade. O delegado de P.2.

Lf c í a , federal ou estadual, de carreira, e, bem assim, o oficial
superior das policias militares ou dos corpos de bombe i rcs milita

res, com formação e nível de quall f'Lcação de suficiência plena ao
grau de complexidade das mãs snes que lhes estaõ afetas, devem1por

tanta, é iniludível, merecer r e t r Lbu í çãcj e r emune r ação por seu/tra-

Art. ISS-fiA Defensoria Pública é o órgão incumbido da orientação jur

dica e da defesa gratuita,em todos os ~raus,dos necessitados". 1
Parágrafo Onico- IILei complementar organizará a Defensoria Pública da

União,do Distrito Federal e dos Territóríos e estabelecerá normas ge 
rais para a organização da Defensoria Pública dos Estados,assegurado
aos seus integrantes, observado o disposto nos Incisos I e II,e alíneas
do Art .157, e o disposto no §5º do Art .158, o regime jurídico do t-1in~s

tério Público'!

balho, compatível, como se propõee , em alguns Estados da Feder açãn

já se consagrou na legislação r fixando-se por igual vedações que

se justifiquem, tanto quanto se consigna de referência ao Ministé

rio Público que, no particular, serVi de parâmetro e referencial.

Entender-se-á, inclusive, que a acolhida desta proposição deverá I

signi ficar o s errt i do de uma decisão de profundo conteúdo .de justi
ça com estas categorias de servidores do povo, de quem, por vezes,

o povo reclama, por não estar obrigado a avaliar, e também, por

não poder aferir, muitas vezes, o quanto de vicissitudes que en-
frentam estes servidores no seu desempenho profissional e na luta
pela própria sobrevivência. As õer i c í ênc í es do aparelhamento poli

cial, no seu sentido abrangente, anc Iuãndo a polícia maLí.tar, a PE
lteia civil e os corpos de bombeiros nu Lí t er e s , constituem, aa nda

no Brasil, um sério e gr6./e desafio, carências que atingem, dura

mente, o tratamento e o valor atribuídos pela sociedade e pelos P.2..
deresconstituídos ao policial militar, lastimavelmente. r preci

so, com urgência, vencer, superar esta situação que não pode perd.!:!.

r ar , sob pena de agravar-se o quadro dramático relativo à seguran
ça pública e violência neste pais. Todos os esforços, meios e re
cursos devem ser mobilizados em prol desta causa. Nada de s Lqru f'L,

cativo, no entanto, se produzirá sem o devido respeito e cons í derg
ção ao componente humano, sem atribuir compatível e condigna remu

neração ao trabalho a cargo de profissionais com nível de capacit~

ção e qualificação técnica e experiência I que justificam esta pre

posição.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENDA
l:

r.r------------- T~XTOnUSTl~le&eio-----_---_· _

O Art.155 e seu Parágrafo Cnico,integrantes da SUBSEÇ1(O III:=DAS DE
FENSORIAS POBLICAS=,do CAPITULO IV I passam a ter a seguinte redação:

JUSTIFICAÇAO

Afigura-se necessário explicitar',J texto do pre';=E;}to constitu

cional o caráter da gratuidade desta prestação de serviço essencial à I
população carente, como dirti to fundamental as seçurado pelo Estado oe-1
mocr ãt rco de compromissos sólidos e profundos com o social.

Demais d í s so j a redação proposta para o Parágrafo Cnico,em subs

ti tuição à proposta do Projeto, objetiva , com maior clareza r afastar even
1tuais dúvidas do propósito do legislador r que, ao deferir, em situação es

pecificada,igual tratamento que o estatuído para o Ministério Público'l
faz mister estipular igual exigência no que concerne ao provimento ou
ingressa na carreira,em que se apresenta essencial a realização do con

Art. 128 ••••••••••.••••.••.•••.• ·••·••••••••••••••••••••••••••·••
parágr~fo Cnico-nOs Ministros do Superior TribÚnal de Justiça 5

rão nomeados pelo Presidente da República,den'tre brasileiros com mais
de trinta e cinco e menos de sessenta e c inco ano s ç não aplicável este ,

último limite a juiz de carre i ra.ue notável saber jurídico e reputação!
ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo: 11

SEÇAo IV

Art .131-"05 Tribunais Reç í onaa s Federais campo em-se de, no mínime,
sete juízes, recrutados r quando possível, na respecti va r e qa ão e nomea -

, -.
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~- -----_--'n10IJU51"n:.IÇÃD-------------_,

JUSTIFICATIVA

~ ..""OO~• PMDB

~ (Aa.TlJl2. Dfl"'~VDL.A-)
AUI IlU

2P018l?Q--=-2'-- -----,
DEPUTADO ARTUR DA TAvOLA

2P01861-1
DEPUTADO ARTUR DA TAv~~A"----------'

r

PLENARIO

r.r PUNAIIlO/COIlISS"o/su.COMISSÃO --,

~_-----_-__--_TE:no/~IlSTlfICAQ.iO---_---------_,

EMENDA ADITIVA

"§ Le - J:: vedada toda e qualquer censura de natureza P.2.

lí.t~ca, ãdeoâéçnca e art:lstJ..ca. A lei criará os a.natrrument.oa

necas.séeaos para defender a pessoa. 11

••• na concessão e exploração dos serviços de radig

d~fusão e t.eüeva.são , 11

TíTULO VIII - CAPíTULO V - Art. 256

Acrescente-se ao § Le , do art. 256, a palavra "artística" rg

sultando a seguinte redação:

PLENARIO

A ancausêc do termo "artística" na enumeração constante do

§ 12 vi.ee tornar claro que a vedação da censura em todas as suas for

mas abrange de modo e spacI ãaco , também a área artíst~ca.

IIArt. 257 -

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Item II!, do art. 257, o seguinte:

EMENDA
P

r.r-------- PLENAIlIO/COMISsio/$UICOlllssio --,

EMENDA
P

dps pelo Presidente da República dentre brasileiros com mai s de trin

ta. e menos de sessenta e cinco anos,não aplicável este último limite

a juiz de carreira, sendo:"

JUSTIFICAÇIlO J
O juiz de carreira,ao atingir a idade de sessenta e ClnCD anos tem
acumulado conhecimentos,experlêncla profissional e jurisprudencial
que,certamente,lhe possibilitarão proferir decisões do mais alto ni
veI de amadurecime.nto e sabedoria, para maao r prestígio e fortaleci

mento do Poder Judiciário, máxime de suas estruturas superiores de I
decisão, em plena consonância com os interesses mais genuínos da so

ciedade brasileira. Procedimento distlnto,no que concerne ao trata-!

menta a dispensar em razão do requisito de idade vi tal J física exclu
sivamente, constl tuirá desapreço, desconhecimento do potencial human~
e da capacidade efetiva do magistrado de carreira, além de significa
motivo e fator de grave e irremovível desestímulo à própria carrei

ra, fomentando ou' precipi tando a saída do Judiciár to de quadros de
valor re~onhecido,daqueles que melhor assimilaram a adequação das

normas, aos fatos sociais t proferindo decisões mais Justas. Sairão es
tes ju.ízes,incitados pela norma que,em tese,os penaliza,ou lhes ara
ta a possibilidade ou perspectiva de progresso e valorização na cal'

relra,para outros campos de trabalho,onde se valorize o seu acervo

cultural, ficando gravemente desfalcado o Judiciário e sacrificada
cruel e injustamente uma vocação ao serviço da Justiça e da Pátria~

A regra normal e basilar é que o profissional alcance,nesta idade

e fase da vida,a plenitude da maturidade do conhecimento e o cunha-
,do maior da experiência. Atende a este principio consagrado, Que a
cultura sediment~da pela maturidade plena da sabe ar ia e moderação
alcança os objetivos sociais de harmonia e paz e tre os cidadãos.

Por estas TazÍles,a proposição of~recida em def a do Juiz pátrio.

SEÇIlO V

Art.135 •••••. o, •• o ••••• o ••••• o •••••••• o •••• o" o o ••••••••••• o •••• o

51g - " O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete
Hlnistros,escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e
menos de sessenta e cinco anos,não aplicável este último limite a juiz

de carreira ,nomeados pelo Presidente da República após;'?provação pelo
Senado Federal,sendo:"

r
DEPUTADO ARTUR DA TAvOLA

r.r .LtM...ftlll/COIllISSlo/.U.COIUllSão------------,

PLENARIO

~__--_-------_TEltTO/JUSTlflC,;io-------------,

EMENDA ADITIVl'

Acrescente-se, onde couber, no cap:ltulo V - Da comunacação 

do Título .vIII - Da Ordem socxat s

"0 exeeeIcac da l~berdade de expressão, a.neormeçêo , op]..

naao e cr~ação será assegurado tanto a proprietários e diri

gentes dos me10S de comunicação como aos pror í.saaona.ís devi.

damente hab:í;1J.tado5 que neles trabalhem e aos coj.aboxadcxee ,

JUSTIFICATIVA

A compâ ementiaz-a.edade dos sistemas pza.vado , público e estatal

só se tornará clara como pr~ncípio reitor da concessão dos eexvaçcs e

: não da programação das emissoras, como poderá parecer sem a especif~c2.
I
: ção sugerida. Sem o acréscimo proposto, poder-se-á supor, por exemplo,

! que uma emissora pz-a.vada f a.ca obrJ.gada a transml..tir produções públ~cas

! e ea't.a't.aa.a , o que não é onjet.dvo do Leqa.sLado'r , nem cabível como norma

I democz-é't.Lca ,

""

...- TEltTO/JUSTlflCAQÃO _

PLENARIO,

cr=?""""~" PMDB

2P018~~-9
DEPUTADD ARTUR DA TAvOLA°-==------------.,

r.r-------- I'LEM...1l10/cOMissio/.uecolllss.ill------------,

EMENDA
P

JUSTIFICATIVA

I
: O prínc1.pJ..o da liberdade de imprensa, Lnda.apenaáveL a qual-

i quer .regime democrático, deve ser prerrogativa de todos os que p,artJ..cJ,.

~ pem do hoje complexo processo de colher, processar e emitl.r anãorma

! çãÓ: opinião ou criação. A ele, l.gualmente, deve corresponder escala

)de responsabi~~dades cornl.nadas em leJ...

í

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artJ..go 67:

IIArt. 67 -
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e tem um elevado sentido democrático, aumentando o Indace de represen

tatividade, na taeôa.da em que me~hcra a relação de hab1tantes por repr!t

sentante.

Por último, cabe assinalar que a moda.ra.caçâo proposta vigor-ª.

rá apenas para a pr-ôxama legJ.slatura, dada a virtual dmpoaea.ba.Lâ.dade

apâ acaçâc ameôâena , poa,e , para isso, seria necessário até mesmo aIte

rar o ccaeacaerrte eleitoral das eaeãcêee passadas.

Vl - receber concessão para a exploração de ca

nais de xéõao ou -ce'reva.eâo na vaqêncaa de mandato ou suplên

01.a, estendendo-se a pr-oabaçêo a seus cônJuge, fJ.lhos, l.r

mãos, pa a.a ou aóca.oe ;"

JUSTIFICATIVA

A par-ta r do momento em que o Congresso Nacional passa a ser

:cc-partíc1pe da outorga de concessões, para exploração de canais de r-ª.

d t l - nã o há fundamento ético de que o faça em 'bene f Êca.o deI 10 e e eva.seo ,
[qua Lquer de seus membros, parentes ou suplentes.

r
2P018~~~-5~ ~

Senador DIRCEU CARNEIRO

EMENDA MODIFICATIVA

Dar ao Art. 74, 1.nC1S0 lI!, a seguinte redação:

fJ PLENARIO

~ 'I.r;M"1l10/co"I".iol,u.co"'I".io ~ ~

EMENDA
f:

= TElrTO/~USTlflC"çio-- .....,

rtA -TP{VOLA)

PLENARIO

2P018E2~-7
DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES----------------------~

r
EMENDA
r:
r;-----====--- ..LtNA~IO/çOllISSÃo/sl/BCOM"sio--------------~

= TUTO/~~5TI'IÇ"cio .....,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § 22 do art. 56 do ProJeto de ConstituiçãoCA), a s~

guinte redação:

"IIl - de mea s da metade das Assembléias LegislatJ.vas,

man1festando-se, cada uma delas, pela me Lcz-a.a xeLet ave de
seus membros."

"§ 22 - o número de Deputados, por Estado ou pelo D15

tr1to Federal será estabelecido-pela .rus t aça Ele1toral, no

ano anterior ao das eaeaçõee , proporcíonalmente à população,

f1xando-se o número total em quinhentos e quarenta, e proce

dendo-se aos e jue'ces necessários para que nenhum Estado ou o
D1strJ.to Federal tenha menos de oito ou mais de oitenta Dep1!

taàos. "

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A matéria é de relevo, importando em proposta de emenda à
const a tuaçâc com força de pxcvax das Assemblélas Leqa.s La't.a.vaa , ASS11C

sendo, é de se eXJ.gir a menareaeecâc da mea.or-a.e, simples, de cada
as Assemb1éJ..as ~

ê saam sendo, considerando-se o s amp'Lea aumento da população

e a criação de novos Estados, é ampez-a.oao aumentar o número total atuaJ.

mente existente, para que nenhum Estado tenha sua representação d1mi

nuída. É oportuno ~embrar que a composJ.ção atua~ da Câmara resulta de

uma amputação de que foi vf t ama , pelo fam1gerado "pacote de abril" (E

menda Constitucional n 2 8/77).

Plenár1.o

EMENDA DE PLENÁRIO

2P018~?~-3~ ~
De putado Consti tiuarrt.e OCTAvIO EI.íSEO

= TI:XTO'~UllTlP1C.ÇÃO' -- ......,

EMENDA
[!J
r.r------------- PI.I:.. AllIO/cOIlIS'.io/.I,I.COIlIUio- _

não é
fixaçâo

o d1SpOSJ.tJ.vo em questão preC1sa ser alterado, pois

possível estabelecer ob j e-t a.vamerrt.e a p'roporcacneâ.aõede sem a

de um número total f além do máximo e do mínimo.

Nos termos do i tem 11, do art. 3 Q , do Regimento Interno da

~ssembléia Nacional Consti tlllnte acrescente-se às Dispos~ções constl
tucionais Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição o seguinte
dispositivo:

Conforme consta do "ceput;"; a Câmara reúne "r-epr-eeent.ences

do ovo ll e aSS1m, deve refletir, da melhor maneira possí.vel, a oeeure
ção de cada Estado. As diferenças numérucas de bancadas estadua1.s são

compensadas pelo Senado. É essa razão de ser do aa.a't.eme bi-cameral.

t Lnaednus s Iver , numa consua'tudçêc que proíbe a discrJ..mJ.na

ção de mercadorias em razão de sua pr-oceõêncãe (art. ~BO), que 1.SS0 se

faça com relação às pessoas, de tal forma que o voto de um ca.dadjio va

lha maa.s ou menos, conforme o Estado em que reside.

tlArt. - As atuais regiões metropolitanas continuam -a sub

meter-se ao regime jurídico em v~gor na data da

promulgação desta Constituição até que lhes seja

dado novo tratamento legal pelos Estados".

êdeme as (é um dado que não se pode ignorar), os Estados mea.s

populosos contam com um grande número de migrantes, que influem s1gn].

!f~cat1.Vamente nas eleições, e, por 1S50 mesmo, apresentam em suas bar:.

[cedas parlamentares or-a.undoa de outros Estados, corrtr-Lbua.ndo , aSS1m,ps.

Ira uu.nama.zex as diferenças nurnérace s .

A questão da Leqn't.arm.dade da representação -está no cerne do

'reg1me democrét.a.co , sendo ampe'rLcaa a e í.amãnação da sub-representação

"amposce pelo casuísmo e pelo art~fic1alismo da velha -república, com a

;restauração da J.guaGldade entre br-es a t eãxos , para qu~ todos irmanaãos

!trabalhem no aentia.do da superação das outras deaa.que Ldadea r-eqacneas ,

l A emenda apr-eeent.ade , fortalece o Poder Legislat1vo, benef1

cia os Estados (que terão suas r-enresent.eçcee mantiâ.dea ou aumentadas)

JUSTIFICATIVA

o artigo 216 do Projeto de Constituiçãç at.r í.bua aos Estados

compe t.ênc aa para criar regiões metropolitanas. Desta maneira, a esta

ent i dade é transferida á competêncla que no sistema constntuc í.ona). em
mutação era conferida à' União.

Ocorre que existem no Estado Bras a Led ru quatorze regiões m~

tropolitanas, que precisam de ter tratamento jurídico adequado.

Ausente a regra que ora se propõe 1 estas regiões metrop~

litanas f í car í am no limbo jurídico. po i s sobre elas não pode tratar a

União, ne~ o Estado t que recebeu competência para criar novas não
para cuidar das atuais.
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E1>Ei'lJA SUBSTITUTIVA

A presente emenda substitutiva ao art. 20 do Ato das Disposições GeralS
e Transitónas do Projeto de Constituição, que dispõe sobre os drreatos conferidos

aos ex-combatentes, reconhecendo o mérito do dispostt.ivo do ProJeto - emenda do O!
putado Sotero Cunha, aprovada pela Comissão de Srstemat ízação - tem por objetavo a
melhoria e o aperfeiçoamento do mesmo, com pequenas modificações que conslde!amos
oportunas mas, mantendo no seu bojo as Idéias mais relevantes a11 apresentadas.

O texto do art. 20 do Projeto não tem Lma redação satisfatória, falta
lhe a indicação básica de ex-combatentes da "Segunda Guerra MundIalll bem como uma
melhor definição do desempenho das Forças do Exérclto e da Mannha Mercante. Assim,

somos pelo restabelecimento do texto do pnmeiro, substitutivo do Relator da Coml~

são de srstematfzação (doc. de fls. 04) Que é perfeito, com uma oerrrução clara e
precrsa,

última salário-base de co~tnbuição, nas aposentad.2,
rias da previdência social i

UI - pensão especial correspondente aos proventos de segu~

do tenente das Forças Armadas, que poderá ser recebida
sem nenhum prejuízo e concomitantemente com quaisquer
umcrtâncãas dos cofres públicos ou da previdência s.2.

cral.. A concessão da presente pensão especaal subst,!
trn para todos os efeitos legais qualquer outra pensão
já concedida ao ex-colJtJatente;

IV - pensão aos dependentes, compreendendo os valores dos
Incrsos II e llI;

V - assistência médica, hospitalar e educacional gratuita,
extensiva aos dependentes.

JUSTIFICAÇÃO

o disposto no Inciso I do Projeto - aproveitamento no servaço públlco,
sem a exaqêncãe de concurso com estabilidade - não mars se justifica. serre letra
mo~ta na Constituição, sem nenhum objetivo prático, consaderando que a quase tot.,ê.
lidade dos ex-combatentes está na faixa etária dos 67 aos 70 anps , passando port"!!.
to, da oportunida~e de pleitearem empregos públicos. Apesar de constar das duas
últimas Constituições (doc. de fls. 02 e 03) sempre houve resistência por parte
das autoridades na aceitação do referido texto constitucional, por ser uma medida
considerada antipática. Serviço público nunca fOl considerado lugar de encosto p~

ra quem quer que seja. No momento em q~e se está votando a Constituição, entend..!:,
mos que pnncípio do mérito aferido em concurso públlco para o preenchimento de
cargos, jamais poderá ser preterido e nenhuma excessão deverá ser concedica, ainda
que para ex-combatentes. O problema do ex-combatente deverá ser solucionado com
uma pensão e não com um cargo no serviço públ rco,

O inciso II do Projeto é a parte maia importante, a grande Idéra, entr..!:,
tanto, como está redrqíoo , está a exigir alguns reparos. Pensão integral, como e~

tá vinculada a um parâmetro que são os proventos de 212 tenente das Forças Armadas,
entendemos que a denominação correta seria Pensão especial. Existe tanoém, o pr.,2.

blema errado com a redação - que poderá ser requerida a qualquer tempo, sem preJui
zo de direitos adquindos; ora, se é um drrerto estabelecido no texto, desnecessá
rio dizer que poderá ser requerido a qualquer tempo, é õbvao. A expressão - sem

prejuízo de dírartos adquiridos - deverá ser analizada commaas detalhes. lima gra.!:'.
de parte ou melhor dizendo, uma grande maioraa dos ex-combatentes, já recebe Lma
pensão. (LeIS nss 4.242/63, 6.592/78 e 7.424/85 - Documentos de fls. 08, 13 e 14.
Não recebem essa pensão, somente os ex-combatentes que percebem dos cofres públ2:.
cos, ou seja os ex-combatentes servidores públicos cívis da Ijruãu, dos Estados e

t/uniciplos e suas autarcuias e os servidores militares. Assim como está no texto,
haverra o direito de acumular duas pensões e parece-nos que não é este o propósito.
O que se pretendia, era dar uma pensão para todos os ex-combatentes, sem nenhuma

distinção, do último soldado ao primeiro general, como um prêmio pelos serviços de
guerra prestados à Nação. Então, àqueles que já percebem uma pensão de 29 sargento
ou de 2 salários mírumos conforme o caso, teriam uma progressão na vertical, pa.§.
sando a receber uma pensão correspondente aos proventos de 2º tenente, o que equ..!,

vale a dohrar o valor da pensão e para àqueles que não recebem nenhuma pensão, pa~

sariam a percebe-la, ai sim, sem prejuízo dos direitos adquiridos, ou seja, prove!!
tos de reforma ou de aposentadoria no serviço público em razão de outros serviços
prestados, ~e não os de guerra, como q,lquer um outro cidadão. A. pensão por se..!.

~
ViÇOS de guerra deverá ser uma 56 e única, para todos àqueles que prestaram o ~erv!

ço de guerra: de maneira uniforme e para todos sem excessão.

No ,inciso III do Projeto - pensão aos dependentes - acrescentamos a e~

pressão - compreendendo os valores dos incisos II e IH, no sentido de que essa pe!:!,

são fique vi~t:Õlada àqueles valores, aliás como constou do texto do prameiro Proj~

to (Doc. de fls. 04).

JUSTIFICATIVA

2P018~J?-=-1,,--- ---,

IIArt. 216 -

Parágrafo único - Os Estados poderão, medaant e lei com- I
plementer, transformar e ext Inqcn r r eq i õe s m~tropolita-I

nas, competindo:lhes legislar sobre toda a mat é r a a a

eles concernente, podendo delegar a função normativa ~ I
órgão met rcpol i t ano i ns t í tuf do legalmente-para o ~xercí-I

cio desta função. 11

I

o artigo 216 do Pro jeto de const rturçso e t r rbu í aos est.!!1
dos competência tão somente para criar reglões met r-oooj r t.enas • Oco.!,
re que não se fixou, no Pro jeto em apreço, competência para qualque
das pessoas j urIrfLcas com capacidade politica transformar e extingu r
regiões metropolitanas, o que pode vir a se tornar necessário no d!:.
senvol vxment o sócio-politlCO e eccnôeuco •

Urge, pois, que se afete à comnet ênc ra estadual a maté
ria relativa ao tratamento jurídico global da matéria metropolltana
afim de que não se deixe ao largotóPlco de importância cons t Ltuc ro
nal wiludível.

ATO DAS DI5POSIçllES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITIÍRIAS

Art. 20 - Ao ex-conbatente, civil ou militar, da Segunda Guerra Mundial,

que tenha part.ícrpado efetivamente em operações bé~icas da

Força Expedicionána Brasileira, da Marinha de Guerra, da F0E.
ça Aérea Brasileira, da Marinha Mercante ou de Força do Exé.!.
cito que tenha prestado serviço de segurança ou vigilância do
lItoral ou ilhas oceâncias, são assegurados os seguintes d.!.
reitos:

Ademais, no interregno da promulgação desta Constituição

o advento da lei complementar dos Estados não se saberia a que normas

se sujeitariam aquelas regiões, pelo que é preciso ficar este dado escíarecioc
É o Que se pretende m a atual emenda.

_ aposentadoria aos vmte e cinco anos de serviço públ.!

co ou prlvado;
II - proventos integrais eqinparados à remmeração percebl

da na ativa, nas aposentadorias do serviço públlco e

Emenda de Pãenár i o

DEPUTADO CONSTITUINTF OCT~VIO EI.fSED

r

~
trno/~UST",c"çit --,

Nos termos do i tem 11, do art. 3º I do Regimento In

terno da AssembléIa Nacaona L Cuns t atu írrt e , aciescente-se ao art.

I 216, do Pr nj e t o de ccnst i tuí çao O seguinte parágrafo:

EMENDA

rer- TEUO/JUSTIFICAÇiO-------------,

EMENDA 2P018~.1--=-O:.--- ----,
Deputado Constituinte OCT1\VIO Et.íSEO
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PLENÁRIO ) DvOlfla'J

do

. te'Artigo l. as
candfdafos: "

(MantélÍ-se O ArL 32, que passa a .ser Art. 22, e os §§ 12 e 22

Art•. 4 2, que passa. a ser, respectivamente, Artigos 39 e 42).

_ O concurso púbâ a.co , que condLca.ona a p:r:imeira a.nveet.Ldu

rã. vá~ida em cargo público, deve 't er-c pxeac de va1.idade, a fim

de que este ~princípio não f~que ccmp'rcmer.aõo em sua ezaeécãe e

traga -ccnsequêncãas ~anosas ao serviço público, como, por exem

pIo, aqu~J.a decorrente da J.ntrodução na Administração Púb1.ica

de servidor q~e, peia defasage~ entre o momento da realização do

everrt.o coropet.Ltavc e o de convocação para a a.nvea't.aduz-a , mal!

tra-se sem condaçêee por desatualização, e tc , , para o exercIcac
das funções. correspondentes ao cargo.

Daí a necessidade de se eapecã zacer tempo máximo de va

l~dade do_ concuxeo pú~l~co~ parargarantJ..a da capacidade apurad~

~o servidor e, consequentemente, da ef~ciência do eez'va.dox públi
co.'

r.r-------------TIXTO/JUSTI'ICAÇÃO -,

.!:!9-!UP DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS, GERAIS E TRANSITÓRIAS

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

EMENDA 2P018f?,~-=-6=---- --.
(D'ÊP. JORGE HAGE

Substi tuam-se os Artigos 19, 22 e o "caput" do 42, p~

lo seguinte artigo e P?rágra'fos:

_, '''Art. 19 - D mandato do atual Presidente da República
extfnRue7s~ com a promulgação' desta Constituição, assumindo a Presi
9!f1ci~.::.r::fes~a mesma data, ~ Presidente .da Câmara dos Deputados, e no
seu impedimento ou renúncia, suc~sslvamente, o Presidente do ":Seoado
,; o Presidente do supremo Tribunal Federal.

§ 12 - O Presidente investido na forma deste Artigo
e.restará} ..no·~ ato da sua Inves t Ldur a J o compromisso de manter, defen-

I der e _cymprir esta Const-l tuição, e convocará, imediatamente, eleições
, pres í.denc Laf s , que se realizarão, ~ em primeiro turno, em prazo não SLJ

. ~p~rlo~ta J2D dias, obedec í das i as demais normas do Artigo 91 e instr~

',çães espec.ífIcas -a serem baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.-

, '-:- § 22 - OPresidente eléito t~mará posse 30 dias ap6s
~ pl;oclal!lação dos resultados finais do pleito, quando entrarão em vi

9."'" em sua Integralidade, as, dIsposiçõ~s do Titulo IV desta Consti=
tuição, referentes à Organização dos Pnderes e ao Sistema de Governo.

~§ 39 - Ficam suspensas , para as eleições referidas nes

exigências relativas a prazos de f~liação partidária d;

r

-~"..ItTIDD=:iJ

- PMDB- ,"eputado Constituinte ~OCTAVIO EtíSEO

ção••

D texto do íncrso IV do Projeto é mantido na íntegra, pois entendemos

que ao lado da pensão será dos mais importantes pir~itQs c~fendos aos ex-~~ate:!!
tes, considerando a idade já avançada de todos e que necessitam portanto.do amparo

estabelecido. -, ~. ~ < _ '_ •

QuantQ ao Inciso V do Projeto, tantl~ com_o o inciso I, e~~endemos que s~

ria letra morta na Const.Ltuíção, Na atual sastemãtace qo Planà Habitacional não há
a menor necessidade de prioridade ou preferêncaa para a aq~isição d~ casa própria.

O que é necessário e impresclndível para a ã~lSlÇã~ da casa próp;~a é a condição
f'mancefra, Qu~lquer cidadão brasã.lerro qu~rt~l)t'!a essa condíçãopooeré". adqulIir _a
sua casa própna em poucos dias, independentemente de qualquer prioridade. E essa
condição rfnancefra está sendo dada ao ex-coeoatente com a pensão de 2" tenente.
Assim, entendemos que o referido texto não deverá constar da Constituição, por de~

necessário.
Com a exclusão dos doas dispositivos citados, achamos por bem incluir

nos respectivos lugares,. outros dispositivos Que interessam mais de perto ao ex-cc!!!'
batente.

Como o inciso I da emenda substitutiva, incluimos o dispositiv() ,quec~
ta das duas últimas Constituições (Doc. de fls. 02 e 03) e dos dois primeiros proj~

tos da Comissão de Sí.stemat.izaçãn (OOc. de fls. D4 e 05), entretanto, dividido em

duas partes, ~ara ,melhor definição e que passariam a ser os incisos I e II. No pr!
meiro o direito da: apcsentador.ía aos vinte e cinco anos de serviço público ou priva
do. esar da -idade á ava ada dos~ex-conbat ntes de lJlIa maneira ral en-

tanto, ainda estão na serviçô at~vo - público e privado _ rwitos ex-cootlatentes
qué ainda não·-s~ aposentaram, aguardando una melhor oportunidade de melhoria de s.!,
lário, promoção ou então ,de estabilidade, pois na atualidade é sabido que qual

quer aposentadoria importa numa queda insuportável do valor dos proventos.
No inciso JI ... da~emenda _é definida a questão dos proventos, estabelece.!!.

do-se una r~gra cue.até eotão nunca foi_cogItada"nas Const.Ituições anteriores ou

leis ordlnárias.'~C;,roconsta"da~ duà;;---Úlii';"~,Co~stituições,CÔoc. de fls. 02 e -03)
e dos dois projetos iniciais, t~-s~ a il11Jre~~ão'Hde que o direito aos proventos in
tegrais seri~' ilmitados ~os casos -de aposentadoria aos vinte e cinco a~o~ de se;
viço. No caso da ~nda, está d~finido_ qu~ todas as aposentadorias do serviço ~
blico - por termo de servíço, p~r_ldade e por invalidez - os proventos seriam .ínte
grais e com bas~ >na r~~~e-raç'ão pe~cebida na ativa e- para as aposentadorias ~
previdência soC:ial, tà~k - por t~tTPo:'de -;~~rviço, por idade e.per ,invaÚdez - se
riam com proventos i~te-~rai~ ~om base no' últioo~;~lárío-base de "~;tr~bUiçã~: oei
sa forma, for~m enqU~d~ado~ no i~ciÉ~ n, tôdo;-~s p~;~ív~ís ~~~~K:de"apàs~;;-tà~
raa do ex-combat~nte rn:i serviç~' ~dbíi~o ou'~ s~rviço \priv~do. ;~~la:' inte'r~~;~nt-;
destacar que essas bàses' estabelecidas servl~lam par~ est~b~lecer os ' "<vaior~s dos

proventos daqueles que se aposentassém ~Pós a proo.,lgação da nô~a' C~rta e para a
correção dos proventos daqueles que já ~e encontr~ nà inatividade, se~; entreta~to,
nenhuma retroatl~idade. T~o vigorãndo a ~parti; da ~ p~·~lg~ção da no-va - .c~~stitui

• ~ - - ~ - - - - - = • --

Essa ria justi~icação, q~.~u~t~s à c'a~sldê'r~~;o~do~ ilustr~ Consti

tuinte para a' Emi.nda _sub~tituti~a áó art.: 20 ~ Projeto ~e c;;,,~ütuição. (At~ cJà~i- ~~ú"~,,, ';';,ó,:t=,tL .. (;

1. Do P~lOto de vista político, - trata-se de nova form.!:!.
lação sobre ~ o encerramento do mandato do atual Presidente e da cham!,

da "transição democrática" q':le, a rigor, deve coincidir mesmo com a
promulgação da nova Constituição.

" " Distingue 2 coisas que são distintas: a salda do atual
Govern-o, _e 8!!i eleições para o novo e primeiro-Governo Parlamentaris
ta,.~ Não é-correto permitir que a urgência nacIonal, cada vez mais n1
Úda e ~ai~ just~, pelo'fl;n -d~ "atual Governo (com a deterioração -;

Que chegou) acabe levando à precIpitação incoveniente de medIdas e ~

tapas que têm a. ver com a definição de novliS normas eleitoraIs, cam
panhas presidenciais, e a implantação de um Sistema inteiramente no

vo de Governo no País.
Libera ,o atual Presidente do desconfOrto e constragi

menta de ter que presidir uma eleição que ele erroneamente considera

.'

Nos termos do ~ tem 11, do art. 3!1!:, do Reg~mento Interno

da Assemb.lé~a Nacional ConstJ..tuJ..nte, altere-se o § 12 do art. 45

do ProJet:"o de Const1tu1ção para os termos segu1ntes; suprimi!!.

do-se, ~!O conseq1Jêncía, o § 4E do referido artigo:

IIArt. 45 -

12. - A pr~me~ra ~nv~stJ.dura em cargo ou emprego p.B
blico, sob qualquer regJ.me, dependerá sempre

de aprovação prévJ.a em concurso públJ.co de pr.Q

vas ou de provas de títulos, que terá va11'dade

de dois an"os, podendo ser prorrogado este prazo

uma vez por ma~s d01s anos. 11

EMENDA DE PLENÁRIO

r.r__-:- .,- .:nno/~U'TlflC..ljio--_:_----------_,
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JUSTIFICATIVA

= TtxTO/JIJ$T"ICAÇio--------------,

"Art. Ficam suspensas, para as eleições Presidenciais
a se r ea Lazarem no ano de 1988 as exigências relativas a prazos de I

filiação par t adâr í a de candidatos.

A Emenda suspende as ex Lçênc i as de prazos de f i Lí ação I
para os candidatos às próximas eleições pres i denc.Ia í s , tendo em vi s t a

as pecu l â ar adades do atual momento polit1.co, e a absoluta !'noefinlç'ão
e falta de solidez do quadro partidário nacional.

PLENARIO

EMENDA 2P0181?=--.-.:-6=-- ---,
ChEP. JORGE HAGE

r.r-------- I'LINARII)/COWlssio/SUICOM.'sio---- --,

como um ato de hostilidade pessoal, já que rotula como "Inimigos 11 os

que a defendem.

Libera I em consequêncla r O País dos riscos obvias que

tal situação sugere.
Elimina o atropelo e o lrrealismo de~ fixas r uma

vez que ninguém tem hoje o controle efetivo dos prazos de conclusão

das trabalhos da Constituinte.
Evita a desffiarallzaçUo precoce do novo Sistema de Gove!.

no, que fatalmente OCOI'I'etla caso ele fosse experimentado nos esc~isos

meses que acabariam medeando a sua implantação e a posse do Novo Go

verno, ainda no mandato de um Presidente que dele discorda r e no 11 fE,

go" de uma campanha na qual vários candidatos estarão pregando em
contrário. Todos os males da País (insolúveis obviamente nesse esca~

50 prazo) tenderiam a ser a ele debitados.

Finalmente, suspende as exigências de prazos de filia

ção para os candidatos às próximas eleições presidenciais, tendo em

vista as peculiaridades do atual momento político, e a absoluta ind!

flnição e f'a l t a de solidez do quadro partidário nacional.

2: Do ponto de vista~, a Emenda procura dar um

tratamento integrado a assuntos que são absolutamente conexos, dí r ra

mesmo inseparáveis nesta nova abordagem, e que, no texto do Ato das
Disposições Transi t6r ias, até mesmo pela sua própria forma aberta
democrática de construção, acabaram ficando um tanto pul ver izados.

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA 2P018?Q--:-O=--- -----,J ~PM'D..B'/"B'---,A
[:J DEP. JORGE HAGE . ~ ~ J

PLENARID

Dê-se ao inciso I do Art. 79 a seguinte redação, 5.:!,

pr imindo-se as alíneas:

u I - garantia de emprego contra a despedrda lmotiva

da, não subs t í tu.ive I por mtíen.í zação , salvo Justa ca~

sa def'an.í.da em lei e dev i damente conprovada ,«

= TlItTD/~USTI'ICAÇiD-------------_,

EMENDA SUBSTITUTIVA JUSTIFICATIVA

I'LINAlll0/ecNlllÃo/su.eOMlssio --,

f!l PLENl\RIO

Por outro lado, elimina-se a possibilidade de conve.!.

são da garantia de emprego em simples indenizàção, ressal vando-se, ao

mesmo tempo, a possibilidade de que isto ocorra quando se trata de de,!

pedida por justa causa.

.!l, ----LJ_
~ ~ (JOec;:.E ~AG-E)

EMENDA MODIFICATIVA
Art. 22, X, do SubstitutJ.vo da Comissão de aaeeemeeaaeçêc

I" <
Dê-se ao ite~, X do art. r22 do Substitutivo a seçuante redação:

r.r u:nONusTIFICAÇio---------- -,

EMENDA" 2P01873-4 ~"-
tJ LUIZ CARLOS SIGMARINGA s~ui~-s------------'

;1 A emenda cb jetrva , e s senca aLmente , s Lmpl a f r car a eon

templação consti t.uc rcna I da garantia de emprego, posto que 8 ap r cx rma

conslderavelmente da s Ls t emát i ca hoje ex i st.ent e . As causas ensejad.Q.

I ras da despedida f'a ca r i am todas abranq i da s pelo conce i t o de "justa C8,!!

5,a", a ser definido por Le.i , tudo nos moldes da legislação em.vi-gor. (
C.L, T).

PLENARID·
I'LIN·l.IIIO/COVI~liO/IUlêoMlllio--""--'------_...,

A Emenda procura evitar a de smcr a l í zaçãc precoce do 1

novo Sistema de Governo, que fatalmente ocorrerra caso ele fosse ex

perimentada nos escassas meses que acabariam medeando a sua lmplant!.
ção e a passe do Novo Governo., ainda no mandato de um Presidente que
dele discorda, e no "fogo" de 'uma Campanha na qual vários candidatos

estarão pregando em contrário. Todo~ 'os males do País (insolúveis, '

obviamente nesse escasso prazo) tend~riam a ser a ele debit~dos. i c

Redija-se assim o Art. 22 do

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS, GERAIS TRANSITÓRIAS

"Art. 22 - As disposições do Título IV desta ccnst í tui

ç ãn , referentes a Organizaçêio dos Poderes e Sistema de Governo entra
rão em vigor em 15 de março de 1989, com a posse do novo Presidente'

da República e não serão passíveis de Emenda antes de decorridos.05 2
nos".

JUSTIFICATI~A

r.r -'- ·nKTo/~uSTI;ICAÇic3--'-----'------'---_,

EMENDA 2P01811--=:-8=-- ----. ~'''''''___,
[:J DEP. JORGE HAGE ) c., PMOBJBA!

f:J ',j fÇj~~7;),

Art. 22 - Incl.uem-se entre os bens da união:

rncjua-ae no ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS, GE

RÁIS E TRANSiT~RIA~, ,O seguinte Artigo:

I a rx.>
X - as terras ocupadas pelos índios;
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JUSTIFICAÇÃO

o auba'tiz, tutivo da conussêo de SistematJ.zação I com a redação

constante do subst1.tutivo 2 do deputado Bernardo Cabral consigna

a redação acama,
O preceito que se pretende inserir na atual Constituição não

se compatiliil.1.za com a evolução coase.í.eucaonat do Brasil, mas re
presenta", uma involução Jurídico-sociológJ.ca.

A 1': cons tn.tarí.çãc a reconhecer aos índios o direito de pos

se foi a de 1934, art. 129: "serã respeitada a posse de terras de

SJ.lvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo

lhes I no entanto I vedado aliená-las. 11

A ccnscatua.çâo de 1937, art. 154, com pequena modifJ.cação r~

pete a mesma norma: da mesma forma a ConstituJ.ção de 1946, no art.

216.
A Constituição atual, de 1967, e Emenda n9 1/1969, além de

da.apoz - art. 49, inciso IV - que as terras ocupadas pelos sJ.lvioo.

~ se incluem entre os bens da União, também, assegura no art.198

aos índios a posse permanente sobre as terras que habitam, reconh~

cendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as

utilidades nelas existentes.

A Emenda nç 1/69, embora promulgada pela Junta Militar, re-
presenta, em relação ao reconhecimento dos direitos das populações

indígenas, um avanço que deverá ser aper-fea.çoado e melhor explicit~

do na Nova Carta Constituc~onal.

Fruto das disposições constitucionais, o Estatuto do fnda.c ,
Lei 6~001, de 19.12.73, define no seu art. 17, I, as terras indíge
nas como lias terras ocupadas ou habitadas pelos aa.Lvãooj.es v , nos

termos dos arts. 49, IV e 198 da ccnsta.euí.ção,

Em seu art. 22, o Estatuto dispõe que "Cabe aos índios ou 51..!
vícolas a posse permanente das terras que heba.tiam e o d~reito ex

clusivo das xaqueaae naturais e de todas as utia.La.dadea naquelas te,E

ras existentes".

uaveraae emendas procuraram restabelecer o texto aprovado na

Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Dafdca.entiea e

MJ.norias e na cona.ssão de Ordem scciaã , bem corno do ancepxoj et;o da
ccnuaeãc de Estudos const.a.t.uc.í.cneã.s , pxesLâada pelo Senador Afonso

Arinos.

A norma proposta no substitut~vo da COID2ssâo de Sistemat~za 

ção - .art. 22, X - representa um retrocesso na meda.da em que se ut!.

liza de expressão já em desuso no direito atual.

O conceito de posse imernorial foi abandonado com a promulga

ção do Código Civ1.l Brasileiro (1916) e foi menca.onadc pela úIt1.ma

vez na Nova Consolidação das Leis cavã.s de Carlos Augusto ~e Carva

lho (Porto, 1915, art. 432).

Teixeira de Freitas (Consolidação das Lel.s Civis, nota 15 ao
artigo 1333) definia como posse imemorial aquela "de que ninguém s~

be o princípio, nem por ter visto, nem por ter ouvido a quem visse,

ou ouvisse".

Plácido e Silva, em seu Vocabulário Jurídico (Forense, lOê!- ed..,
VaI. III) anota que posse imemorial "é aquela cuja origem é remota

e se perde em um passado longInquo, de modo que não se tenha exata

noticia de seu começo ou de sua origem".

A Constituição não poderá conter expressões que além de esta

rem em desuso, não têm uma conceituação definida, resultando, &num

futuro, em dificuldades quanto à sua identificação.

No caso específico, a pennanência dos tennos utilJ.zados no

SubstitutJ.vo poderá permitir a expulsão ou a perda do direito à te,E
ra pelas populações indígenas, deixando ao deeebz-açc as comunidades

já vitimadas por expulsões.

João Mendes sx , (Os Indígenas do Brasil, Seus Direitos Indiv!.
duaa.a e Polí.ticos, 1912) anota que a posse. J.ndígena ê distinta da

posse civilista do dl.reito pátr1.o derivada da exteriorização da pr2.

pm.edade , porquanto a posse indIgena é legitima por si, fonte pr~

márJ.a da ocupação terrJ.torial.
Ismael Marinho Falcão (O Estatuto do fnôao , 1985, pág. 65) 0E

serva que a posse indígena é caxeceeeaeaõa pela ocupação efetiva da

terra por parte do silvícola, ocupação que deverá se comportar de

acoedo com os usos, costumes e tradições tribais, exercendo-se 80-

bre toda a área necesaâm.a à ceez.a.eeçãc não somente das atiVJ.dades

economacemenee útel.s ao grupo tribal, como sobre aquela que lhe é
propíc~a à realização dos seus caltos religiosos.

Utl.liza-se a expressão "terras ocupadas li e não terras habita

das, porque o conceito de habitação, conforme o vocabulárJ.o Jurídico

do Plácido e Sl.lva, é mais xest.xa.t.o , relacionada com o local de mora

da, de residência, enquanto ocupação é mais abrangente, apropriada ã
realidade das comunidades indígenas.

A terra é base para a vida dos povos indígenas, dando-lhes 5e!!

tido de vivência, habJ.tabilidade e de organização sócio-econômica-cu!

tural.

Evidentemente, a moda.Eí.caçjio proposta importará na alteração

de outras dl.sposições referentes ao Capítulo VIII, TItulo VIII - Dos

!ndios - onde Se definirá o conceito de "terras ocupadas pelos índios

Aliás, o substitutivo aprovado pela cormssão de Sistematl.zaçã

já consagra o conceito de "terras ocupadas pelas poupulações indíge

nas 11 ao atribuir, no art. 158, V, ao MJ.nl.stério PúblJ.co a defesa dos

da.reã.eos e l.ntEll.esses dessas populações e ao consignar no art. 206 um

tratamento especial quanto à exploração de rJ.quezas minerais em "ter
ras indígenas 11 •

ouecosaam, cabe registrar que o mesmo substitutivo consagra

nas na.spcsaçêes Transl.tórias, no que da.a com as pxovãdênca.as para a

demarcação, a expressão terras ocupadas pelos Lnãaos ,

(SI6-MAR..NGA SE '-'< "0

2P01874-2
-----------,

SIGMARINGA SEIXAS

PLENARIO
=-------------TEXTO/~llSTI"c4ÇiD __,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao § 62 do art. 82 das Dispas!
çõas Transitórias:

Art~ 8Q•••••••••••••••••••••••••••• ~ .

§ 6º. Ficam criados ci-nco Tribunais Regionais Federais,

devendo ser instalados no prazo de seis meses, a contar da promul
gação desta Constituição, com a jurisdição e sede que lhes fixar
o Tribunal Federal de Recursos, tendo em conta o número de prace§.

50 e a sua localização geográfica.

JUSTIFICATIVA

IlTIpoe-se a imediata criação dos Tribunais Regionais F~

dereis , a fim de se propiciar f em curto prazo, a efetiva reestr,!!
turação do Judiciáric, na consonância da nova Constituição. Com !
feito, se não se instalarem, de logo, aquelas Cortes, o Tribunal'

Superior de Justiça não se instalará e, em decorência, o Supremo

Tribunal Federal não assumirá a sua nova feição de Co~te Constitu
cional.

o texto proposto procura evitar, ao máximo, a burocra _

cãa no toc~nte à crLaçãn de novos Tribunais, afastando, nesse se!!

tido, a ·nécessidade de. lei complementar. Para a referida finalida:'

de, bastará lei ordinária, criando os quadros das Secretarias das n~

vas Cortes de Justiça.

Nada impede que a lei crie , em breve prazo, novos Tribu
nais Regionais. Tudo ficará na dependência dos dados estatísticos e

dos aspectos geográficos. (Ver art. 17, letra "c", do projeto).

Note-se que o texto proposto não indica a sede e a juris

dição dos novos Tribunais. Deixa o encargo ao Tribunal Federal 'de R~



cursos, que possui os elementos indispensáveis para, tendo em vista

o interesse público J localizar, com precisão, os aludidos Triburtais.

Observe-se, por último, que a redação proposta procura

harmonizar os interesses políticos. Não sendo possível contentar as

várias bancadas, no sentido de instalar a sede das novas Cortes R!:,.

910na15 nos respectivos Estados, a única solução que se nos pareceu I

plausível foi a de outorgar tal atribuição a órgão isento, do Poder
~udiciáx:iot que, sem dúvida t fará a escolha t ~endD em conta t apenas I

os interesses ~superiores da boa administração/da justiça.
o ~, !

(SIG-MI'l"-'''JG-1l 5"1)'111
1:"~""1
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JUSTIFICAÇÃO

o p r-oje to de constatuição da Comissão de ãa.atemací.z açâo ,

no Capítulo I, referente 1. Orgam.zação Político Adnunistrativa- ~!!

caeo XIII, do Art. 23;- consagra a ~nstitw.ção da polícia rodoviã

m.a federal ao lado das demais que compoem o aparelho policial do

Estado.

Não se concebe pois a omissão dessa rnerJ.tória Organiza 

ção no Capítulo III, dedicado aos orgaõs de segurança pública. To

dos conhecem a nossa 11 po'l.Lca a rodoviária feC!eral" e o papel fund~

mental que dese:rrpenha na segurança das estradas. areca.aamos re 
vesti-la da autorldade necessãn.a ao eficaz desempenho de sua fun

ção. Esse o obje tií.vo de nossa emenda.

EMENDA 2P01875·1t? coNSTITUINTE JOS~mMA'--RA=-NHÃ~O------------------'

PLENl\RIO

[IC!""""'~4 PMDB

~ TU1'D/~IISTI'IC.. çiD' ___,

EMENbA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:: "caput" do Art. 66

Modifique-se a redação do "caput" do Art. 66, pa~

sando a ter a seguinte redação:

Art. 66 - Os Deputados e Senadores são Lnvao'Lâveaa

por suas opiniões, palavras e votos, in

delegáveis I em qualquer caso.

JUSTIFICATIVA

A delegação legítima é aquela que decorre do voto I

na urna, de cada eãea.eor • g este I em verdade, quem delega ao

p'arlamentar os poderes para representá-lo nas decisões que, em
seu nome, são tomadas no órgão.

Ne:,sa procuração outorgada pelo cidadão, não está

inser~do, por sua natureza, o poder de substabelecer. Logo,não
pode o parlamentar transferir a outro, ainda que denomariado lf

der, a delegação de votar que recebeu por mandato específico.

PLENl\RIO
rc-r- TtlTO/JUSTlflCAÇ;,O----- _,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADd: Parágrafo 49 do Art. 256 do ProJeto de Const,!

cua çâo (A) da conu.seão de Sistematização

Mod~f~que-se a redação do parágrafo 49 do Art. 256 do

proJeto de Const.Lt.ua çâo , que passa a ter a seçumee redação:

Art. - ":E; assegurada a prestação de se.rva.çoe de trans

missão de a.nformeçõaa por entn.dadee de d1.reito pravadc , através de

rede púb.La.ca , mada.antie neçoca.acâo entre as partes, consideradas as
pecu.Laar í.dedes de cede- sez-ca ço ;"

J\lSTIFICATIVA

o permanente e acelerado avanço da tiecnoLoçda , especia,!

mente no que se refere à Inforrnát~ca e à 'refecomunacecêo , não acon

selha a modelos fixos e a rrecorxfveã s , gravados a nf'LexaveImenea no
texto constitucional.

Quanto à prestação de serviços de transm1.ssão de infor

mações esse cuidado deve aa.nda ser maior, permit~ndo-se que as ent!
dades de d~re~to pz-a.vadc possam operá-los através de Rede Públ~ca,

mediante neçocaeçâo entre as partes e conaa.dez-adaa as peculiarida _

des de cada servrço , Isso pernut~rá que o Estado resolva, em cada

instância, segundo a melhor convenz.êncLa pública.

PLII:NAIIUl/co..l:i'sio/.VlIco.. llllio ---,

..".-------------------- u:lTO/~unIF'cAç;;O'---...;.-- ___,

Emend~ ao ProJeto de Constituição da Comissão de Sistem2

t1.zação. tJ PLENARIO

PLItNAfll0/CONlnio/suBCONI1I1Iio, ----,

Acrescente-se ao Art. 169 o inciso IV e Paragráfo 49 I ~

numerando-sé os de~ais:

IV- 'polícia rodoviária federal.

§. 49 :. A policia rodoviária federal é destinada a proce

der a apuração das infrações penais e .de tráfego no âmbito das ro

dovias federais.

~-- ------ ...:...._TEICTO/JUllTIFICAÇ;,O--- _,

OISPOSIÇOES TRANSITORIAS

onde couber:

Art. O p~ojeto de Constituição votado. pelo Plenário Constituinte
será sutimetrdo globalmente ao rererendo óa populaçilo eleitoral do lJ3ÍS,
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"Art. 79.

L YSANEAS MACIEL

't.[IIAIIlO/c::Ololl$sio/sUDCOIolISS.iO' ~

PlenârJ.o

EMENDA SUBSTITUTIVA do artigo 512 e parágrafos das disposições tran
sit6rias do Projeto do const í turção .

O Artigo 5º e seus §§ das Disposições Transit6rias do Projeto de
Consti t u í ção aprovado pela Coau s sâo de Sistemati~tação (Redação' Final)
deve ter a seguinte redação:

Art.5º - ~ ampliada anistia a todas que,na periada de 18 de se
tembrb de 1946 até a data da promulgação da Constituição foram atingi
dos, em decorrência -de mot avação exclus r vamente po_lítica, por atos de I

exceção, institucionais ou complementares, e aos que foram abrangidos I

pelo Dec~ Lei nº 1-8 ,-de 15 de dezembro de 1961, que não reverteram ao I

serviço at Ivoj bam como os at rngi dos pelo Dec Lei ns 864,de 12 de sete
bro de' 1969,assegurada a r e anteqração em todos os seus direitos,as
promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posfo ou graduação a que t~

Sabemos que o valor do seaârro-mfnamc é hOJ e um dos

menores do mundo, caxcunsnãncaa essa que frustra o trabalhador e não
aa't.as Eaz , como exige a Lea oz-ãanâr-aa., suas necessidades nczmaa.s de

a Lament.ação , haba.t.aoâo , veatiuâr-ro , hl.giene e transporte. Segundo o

DIEESE, para atender ao precel.to constJ.tucional e ao disposto na le
-, - devexa.a ser no momento de anrn:

JUSTlFICAÇl\O

§ 59. O salário-mínimo a que alude o 1.tem IV

deste artigo será .reajustiado toda vez que ocorrer au _

mento do subs.Iôac dos membros do Poder Leqa.e Latia.vo Fe

deral, em valor nunca inferJ.or a 10 %, calculando-se a

parte variável pelo comparecimento total do congres

s i.sce às sessões".

Com a presente emenda, Intenta-se estabelecer novo pa
râmetro para o cálculo do seIârro-mfmno,

De acordo com a redação proposta, será ele xeajuatiado

toda vez que ocorrer aumento do aubeLdao de Deputados e Senadores ,

em proporção nunca inferJ.or a 10% desse mesmo subsIdao , sendo a par

te vaxa.âvej, calculada com base no comparecimento total do congres =
sa.sca às sessões. .

Acrescente-se ao art. 79 do ProJeto de conet.Lt.ur.câc §

59, com a seguinte redação;

ximadamente cr$ 21.000,OO.Pelos númer-os de janeiro deste ano,os 10% r~

Latavos aos subsídios (fixo e variável) dos parlamentares, não atingem'

a metade destes cálculos.

De onde se conclui a extrema moderação do parâmetro em um país '
como o Brasil no qual,muitas vezes a diferença entre o maior e o menor
sa Lãr i o , pode atingir até 450%, segundo estatísticas oficiais.

Invocou-se como parâmetro os subsídios dos parlamentares, uma vez

que estes, em contato direto com o povo, têm conhecimento vivo, em todas I

a,s regiões do país, com suas necessidades ~

Neste particular, a aspiração em estabelecer esta relação salari a

é um mínimo para manter o poder aquisitivo do saí ãr ro do trabalhador.

r

= TUTO/~U5TlrtÇAÇ..O'-_-_---__----_,

EMENDA 2P01879-3
tJ constJ.tuint~·L~~NEAS MA~~;L--=-----------~) b~;'DD~

fl ) !:13!'oWiJ

,..,, Pt.ENAI110/cOliISSÃo/sUDCOliISS.iO--- ~

r

§ 19 - Na consulta Plebiscl tária, os elei teres deverão marn festar

sua aprovação ou reprovação ao texto integral da Constituição, bem como

se pus Lci cnar sobre. temas especí flCOS J através da aprovação ou reprova
ção de Emendas Constitucionais que forem ob je t o da consulta

§ 3Q _ A Mesa da Assembléia Nac i.ona l const atuinte e a Justiça E

Lea toral, no que couber, definirão as procedimentos adequados e tomarão'
as pr-ovadênc Las necessárias à realização da consulta pLeba sc a t é r í.aç a.n

1 clusive no que diz respe i t o à utilização gratuita de r ádao e televisão

,i por tempo não inferior a 40 (quarenta) mrnut os di âr í os nos 30 (trinta)
l' dias anter aor es à antevéspera da consulta. Será assegurado: nos meios de

:I( comunicação, a par t i c rpação proporc i onat de todos os ear t aoos com repre

)1 sentação na Assembléia Nacional Constltulnte~
) § 412 Se os Eleitores :r:ejeLtaram, o p r oje t o , a Assemblela Nacl.2,

nal üons t Lt.umt.e será da aso Iva da e os atuais Deputados e Senadores te

r ão os seus Mandatos 1imitados aos exerc Ic i o de suas atribuições no â,!!!

bito da Câmara Federal e do Senado da República,
§ 512 _ A nova const í tuação deverá ser elaborada por Cons t at.ufn-"

tes eLeat os exclusivamente para esse fim.
§ 612 _ A convocação das eleições de que trata o parágrafo ante-I

r Lo r , será fel ta pelo Presidente da Assembléia Nacional Consti tuiote.
§ 212 _ Por requerimento firmado por um mfrumo de 56 (c i nquent a e

seis) Constituintes,vedado a cada um deles assinar mais de um Requeri

I menta, poderão ser incluídas na consul ta plebiscitária Emendas Consti

tucionais pelo Plenário desde que tenham ob t rdo um mfrumo 112 (cento

doze) votos favoráveis.

JUSTIFICATIVA

TODO PODER EMANA DO POVO E COM ELE SERA EXERCIDO

A Assembléla Nacaona j Cons t atuinte, ao Lnc Luar a norma da rru c í.e-.

tiva Popular em seu Regimento Interno,abriu espaço para os anseios da
demnc r a t Lzaç ãc que marcam o atual momento ha s t é r Lco b r as aLeLr-oc Cum es
se instrumento novo em nossas normas jurídIcas ,'tentamos contornar a~

Lnsuf í c í ênci as e naper te i ções de nossa democr ae i a r epreserrtat i va.Ao I

mesmo tempo cr i ou condições para aumentar a co-responsabilidade de to
da a SOCIedade na elaboração da Nova cons t r tuí çãu.jeas esta partIclPa-=

ç ão popular é,ainda tênue e ancomp Let a

Convém trazer à tona, com clareza, mai s alguns passos que possibi
11 t ar ram a real e fecunda participação popular nos trabalhos da Cons
tI tuinte: trata-se da questão do plebiscito que J a nosso ver I deve segui
à finalização dos trabalhos no conçressu.u processo cons t i tuc rons I co

re o risco de se perder se esta medida não for t cmadaj pr ime i r o, porque

seria a decorrência natural de um processo que tenta se ap rox rmar dos
anseios popularesj e segundo porque do povo deve sair a última palavra

uma vez que esta é a única perspectiva adequada para que se cor r i jam I

as distorções de nossa demccraca a representativa. Convém que, no momen-,

to,não nos esqueçamos de Que os vícios do processo eleitoral e das ai.
t i culações políticas afastadas do pr õpr i o povo, são ant i qcs em nossas

práticas políticas e foram mais arnda obscurecidos pelos vinte anos de
ditadura. Não podemos esperar que este arremedo de cons t í t umte que es

tamos vivendo tenha o condão de promover,por si SÓ,BS alterações nece!.
sárias na vida política nac ronaf .

Em função destas constatações é que devemos insistir no fato de I

que temos de criar mecanismos que poss Ib í Latem a expressão destes set.2,

res populares, na e Iaboração da Nova Carta e seu contexto final e nos I

mecanismos de sua aprovação J isto é, temos que desenvolver as form~s de f ~

) maru f es tação pLeb í sc í.t.ár i a para que os mais da r e t ament e at.mqí dos pelo

~ tipo de regime que amda temos, se coloquem diante da prob í enãt rca atua

t Estes anse ao e têm de ser captados sem nenhum r i Lt r oç sem .i nt erp re t açõe s
~ tendenciosas e sem escamoteações.
~1 Todo este processo constituinte entretanto,só terá legitimidade-.'

li mai cr se o povo, fonte or í qmár i a do poder, homologar nossos trabalhos. I

~,NOBERTO B088IO, afirma que a luta pela democr ac i a pressupõe, entre outra

:1 CQ1SaS a

,I "Desconcentração do poder,com par t i e i pação ef'e t i va da comunidade

'Inos processos decisórios,seja a nível nac ronaLj es t adca I r -,municipàl".
Plebiscito e Assembléia NaClonal cons t i t umte tem a ~mesma fonte:

,a soberania do povo.
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A pr íme i r a e mais importante razão para que a ana s t La seja co~

cedida é a que diz respeito à paca ficaçilo maas completa e de toda a
f amfLaa brasileira. Nada~ mais de ÓdlOS, ressentimentos ,malquerenças, se 1

estamos, reconstruindo as bases do pacto social ríevemcs , por isso mesmo

dar-lhes sólidos alicerces para que dure o maior tempo possível. Sem o
desarmamento dos espíritps 'e as reparações devidas,isso jamais será I

alcançado.' A an~stia não encerra revanchismos.~o contrárlo,impede que
eles se aprofundem e tragam discórdia e a intranquilidade.

A Assembléia Nacional Constituinte, nessa hora histórica, deve c:en

ceder uma aní s t i a tal que, sem considerar Sl tu ações personalistas, devo!
ve ao povo br as í.Lea r o a pos s i b i Lj.dade de pleno exercIc i o da democracia

As punições havidas foram, essencaa lment e , ~aseadas em conce i tos d
políticos e, sobretudo, tiveram conotações ideológicas. Por ldêntlca rl!.
zão,um ato político,orlundo da classe política,com o voto de todas as'
ideologias, com assento no Parlamento, deve conceder a anistia.

Essa ampliação será,sem sombra de dúvi oa ,o ponto alto da cons t r
tuãnt e , e seu alcance será imenso, p01S pernu tirá que a nova Carta Polí
tica tenha existência das mais duradouras.

O que de se j arn os aru.s t í ados-z Que pretendem? Que reclamam? Como I

atendê-los sem que se promova uma nova cr i se ou um acirramento de po
I s í ções çho je sab i dament e indesejáveis de uma confrontação ou,até mesmo'

de um distanciamento?
Em'nr rme i ro lugar, de se ja-ae a reconciliação.E,para alcançá-la tem

e de relembrar a anjus t i.ça que foi pr at i cada contra os que ho j e prete..!:!,
em essa aru s t La aybrangente:

Inicialmente, os que foram punidos são os 'mesmos que, em coer ênc i a I

om o juramento que fizeram à banoe i r a inacíoTilBJ.,opuseram-se ao movimen
o mí I i t ar de 1964 que depôs um governo c í v i I legitimamente eLei t.o e

ue governava de acordo com a cuns t i tuLção vigente; não rasgaram as lei
_ em os regulamentos milí t.ares , Permaneceram ao lado da legalidade.

Vitoriosos os que praticaram o movimento armado,veio a vingança'
m termos extremamente mesquinhos. Inúmeros são os companheiros que fo-'
am upr mu.dos ç mass ac r-ados , torturados, impedidos de exercer sua bab i H ta
ão profissional(como aviadores e engenheiros,para ca t ar apenas do i s e
emplos); perseçuidos quando pretendiam um simples emprego que lhes pe!,
1tlsse sustentar tllg,Damente esposa e foilhos ~ Outros, até mesmo, foram c0,D.

siderados "mortos contábeis" ,deixando de exa st í r para os que tomaram o
poder.

O poder, que fora cnnqu i s t adn ilegalmente, tornou-se r.Leqf t Lmo , a '
cada da,a que passou. A distância entre o Estado de ür r e i tn e o Estado I

de Fato foi se alargando,com a sociedade c rv í I apresentado,em demonstr
ções contínuas J o seu desagrado. A chamada Nova Repúbllca, nenhum espaço I

etir ru .rru fez qualquer conces são .
. Os punidos jamals puderam recorrer à justiça para que ela serena

, e_ imparcialm-I?nte, examinasse os fundamentos de cada punição. Os Atos rns
titucaonaí.s e complementares e a pr ôpr aa constituição-outorgada pelos I

ministros miLa.tarés impediam esse exame. Agora, mesmo agora, quando ele

já não vigem,é Lmpnss Ive l recorrer à Justlça .para o pretendido reexame.
Outra opção não resta aos punidos do que a decisão política da Assem- '
bléia Naciona~ Constituinte, para restaurar seus ddr e i,tos e assegurar- I

lhes a compensação de'llda.
O atual governo possui legalldade de at uação c ü povo br as í.Le i r c , e

sua esmagadora mal orla ;repeliu o arbítrio e apo i a , democraticamente, aqu
les que estão incubidos de r econduz i r o País a seu destino h í s t.dr i co , O
canstituintes, em especial, receberam ampla, geral, e i r res t r r ta delegação I

para elaborarem a nova Carta Política estabelecendo as novas regras d
conv i vênca a soc i al ,

REINTEGRACAO

I:. da índole da anistia que se :reverteram situações e que, após el
os ::trerref.i:ci:ados. não sofrem, qualquer restrição. Passa-se uma borracha s.Q.

re o passado e um futuro promissor é aberto a todos, tanto os que est r
veram de um lado quanto do outro, para que a sociedade possa :retomar
eus caminhos comuns.

PROMOCOES

Ainterrupção da carreira mlli tar ocorreu à revelia dos punidos.
As 'pr~moções teriam ocorrido, normalmente, e devem 'ser r-egidas pel.á~ 1,!

gislação da época c Comu agor.a é .impcss IveI saber os que teriam sido,ou

nãa,promovidos,os que teriam,ou não, sido aprovados nos concursos es
pecíficos, os que teriam, ou naõ ,obtido as necessárias habilitações, o
único e justo remédio é supr i r essa deficiência Proclamando que todas
as exigências legais e regulamentares são consideradas como satis fei ta

Essas promoções devem incluir, até mesmo, o último posto possível'
de ser alcançado em, situaçoes de antiguidade e mereci[llento.

O militar tem sua patenta..Ela faz parte de sua vida,de su~ bio-'
grafia,de seu currículo profissional.Não se pode pretender dlrnlnuí-Ia'
quando se recflnstrói sua dignidade profiSSlonal atlngida.

A promoçilo atinge aspecto peculiar quando da anistia,pois repre
senta, de modo ~astante osj:ens~'(o 'la reparação da lnjustiça .[:S50 dIZ ma,!
to de perto com a própria honra pessoal e deve ser e:<pressamente pre .. 'r

riam d i r e i t o se estivessem em serviço at i.vo ç obeõec i doa os prazos de I

permanência em atividade,conslderando amplamente sat i s t'e i t.as todas as
ex i qênc aas das leis e estatutos que regem as car r e i r as dos servidores
C1V1S e m~litares,da administração dlreta e lndlreta.não prevalecendo
qua i squer al eqações de prescrição, decadênc i a ou renúncia de direi tos I

contando o período de afastamento como tempo de e f e t avo serv rço pres

tado para todos os efeitos legais.
§ 1º - A reversão ao serviço ativo f i ca ccndrc í cnaca ao lntere~

se da administração.
§ 2º _ O disposta neste artigo aplica-se igualmente eas pr aças '

das rnrças Armadas expulsos ou Lí cenc i ados compulsoriamente do servi
ço stiva,em decorrência de mot i vação exclusivamente pol í t í caç r e Iac í c

nados aos acontecimentos políticos levados a efeito em março de 1964.
§ 312 _ Os servidores civis e militares an í s t aadcs receberão iI!.

den.í zação especial correspondente a 60 vezes a remuneração do mês da
e f'e t i vação do pagamento. Esta Lnderu zação será efetivada até o término

do exercício subsequente ao da promulgação da Constituição.
§ 49 - Ficam assegurados os benefícíos estabelecídos neste art!

go aos trabalhadores do setor pr ivado e aut õncmo s ç d i r Lqentes e r epra
sentantes s Lnd i ca i s , quando, por motivo exclUSl vamente político, tenham I

sido punidos,demitidos ou compelidos ao afastamento da ativldad_e r:m1!
nerada que exerciam, bem como aos que foram rmpedfdos de exercerem ati
v í dade pr-of'I ss í cnai s em virtude de pressão ostensivas ou expedientes:
oficiais s i.q.í.Loso s .

§ se - O poder Judlclárlo pr o f er ar á sua decisão no prazo de 12]

I d i as a contar do padido do interessado, qualquer que seja a causa
I § 69 - Aos cidadãos que foram Impem.cos de exercer, na vida Cl

I
I vLl.j a t r vIdade pr o t i ss rcna I espec í t i.caç em decor rênc i a das Portarias -;

reservadas do Mlnistério da Aeronaútica na 5-S0-GM5,de 19 de Junho, eIS-285-GM5 t será ccncedada reparação de natureza econõsu ca , na forma que

I
,dispuser lei de Iru.c i at í va do Congresso Nacional e a vigorar dentro'

do prazo de doze meses,a contar da promulgação da Constituição. _
§ 79 - Aos que por força de atas ãnst i tucionais, tenham tido seus

mandatos cassados ou tenham exe rc í do mandato eletlvo,ser-~he7ão compu
tados,para efeito de aposentadoria no serviço público e previdência s.Q.
caa l j os r espectivos períodos. - -

§ ag - Aplica-se o disposto na 8rt.62,§ 32,da Constituição a to
dos os atas que se tornaram Insusce t ãve i s de apreciação pelo poder ju
dLc i é r i o ç a partir de 19 de abril de 1964.

§ 99 - Os dependentes dos servidores civis e míLi t ares e dos tr~

balhadores abrangidos por este artigo já falecidos, ou desaparecidos, t~
r ão du:elto as vantagens pecuruárias da pensão correspondente ao carg
função, emprego, posto ou graduação que teriam '.lido asseguradas a cada I

beneficiário desta anistia, LncLus i ve a indenização especial, at~ a dat

do falecimento.
§ 102 As promoções de que trata este artigo serão concedidas c

mo se em atav í.daoe estivessem, por qualquer dos princípios prevz;tos e
lel,além daquéleª-de o i re i t.o ou Já adquz r í do na data da punição decor-'

rente de le1o-especial.
.qJJ- Flcam t~mbém asseguradas as promoções dos graduados das Forças I

Armadas ao o f rc f aLat c dos Quadros AuxaLí ar-es e equivalentes,passando I

os mesmos a ocupar a pns i ção em que se encontravam nos respectivos qu

dros,como se não tivessem sido af~stados. J •

§ 1~_ - Os benefícios a que se~fere este artigo, deverão ser. I

conceoaoos pelos executores responsáveis dentro do prazo de 120 dias

após a promulgação da Constituição.

192..!.IU.. I~.!.IY~
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RESSARCIMENTO

= n:xTO/~Il'TlrlcAçiD-------------,

EMENDA
l:J

r.T TU.TO/~u5TIFle.çio _,

Presidente do C.N.E.N. ,construção de submarinos atômícus ç e t c LaLi ment a

a inflaçãa,contrlbuem para o desemprego e desperdiçam recursos.
E isto em nada ajuda a real segurança do país,mas ao contrário,a

coloca em risco.

o art. 116 passará a ter a seçumte redação, com a inclusão de um

parágrafo único ressalvado no Inc i so I:
Art.133 Compete pr rvat í vanent e aos Tribunais:

L eleger seus orgãos... e administrativos, ressal vedo o dis-
posto no parágrafo único deste artigo.

U.
lU.

IV. I
§ único.Os orgãos de direção dos Tribunais que tiverem juízes 'I

de pr íme.i ro grau a eles subordinados, inclusive o Orgão Especial J onde

houver,serão compostos por menbros do Tr i bunaI eleitos por todos os '!
I maqas t r adus Vl t al Ic i os a ele vinculados.

! JUSTIF ICATIVA:

'I' Busca a presente Emenda democratizar a aomní st ração do Poder J~'
o í c i érao .

I
Considerando que os orgãos de direção do Tribunal de ãus t aça são

em verdade,orgaõs de direção do cr õpr ao Poder Judiclár~o Estadual vi-li

gendo a mesma ~déia com relação às Justiças Federal, Trabalhista e M111.1

t ar , nada Justifica sejam afastados do processo de escolha de seus dar i

gentes os juízes, que também são màJ\bros do poder. -I
Justi fica-se a restrição aos juízes ainda não vitalícios, por es:

tarem em estágio probat.ôr ro e mais diretamente sujei tos, portanto, à at!1
vidade censária dos Tr IbunaLs ç e spec ralmente às corregedorias.

O controle sobre o poder judiciário não pode ser externo,sob pen

de comprometimento de sua ãndependênc aa , mas impõe-se esteja ele subme

tido a forte controle interno, impedItivo da formação de ollgarquias,o

que busca a presente Emenda ~

,- IH1IISTITUIIlTE--------------r 2. _---A '-YSÇJ"'f>RS ~~"leL)

~P"RTIDD~
P.D. T

visto na concessão da aru st í e .com ela,o ana s t í ado como que se sente re
composto cons i ço mesmo.

A reparação monetária J8m81S poderá compensar todos os momentos I

de angústia f de sofrimento, de humilhações e das si tuações dI ficeis 50-'

fridas pelos purudos , Dinheiro não compensa todo esse rosário de amarg~

ras , Embora di ficilmente r deve-se avaliar e arbitrar, em termos financei

ros, quando deve uma pessoa que foi Lnjus t Lçada receber. Contudo, concor
dou os purudos injustamente em receber o equivalente a 60 meses (pará
grafo 3").

A título de esclarecimento,note-se que vários cassados passaram'

fome; seus f'arnfLaar es viveram situações de penúria; socorreram-se da ca
ridade alheia;foram vítima de escárnlo~AgoIa,esse dinheiro não pagará'
as afrontas r permitindo-Ihes, apenas, uma Sl tuação de menos di ficuldade e

enfrentar o resto da vida.A reparação reduzida a esse mírumo é medida'

justa principalmente se tivermos em conta que,os ams t Lados foram réus

sem cr ime c sua única falta f 01 a de terem querido obedecer ao regime de

legalidade;seu defeito,o de terem honrado o Juramento que f i zer am de I

servir à pãt.r aa e não a ant.e r e s se s puramente pe s scaa s .

Os atingidos pelos Atos I ns t atuc ã ona i s e Complementares,pelas pu
n í ções "brancasv ,ofensas pessoais desejam;a bem de todo a Nação brasi

leira apenas uma coisa: que sejam r econhec i dos como pa t r i o t as ç que se

negaram t embora à custa de .inçentes sacri fícios pessoais, a compactua: 1

com o clima de dear-e spe r t;n à ordem cons t í tuc i ona Ivror-aa e cont znuam
sendo LeqaLi s t as c ê , por lSSO mesmo, conf'aam que a Lei Naaor lhes fará
JUSTIÇA'

Inclua-se no Título V,Capítulo 11, referente às Forças Armadas

no Pr oje t c em Constituição, o sequrrrte artigo:

PLENARID

EMENDA 2P01881-S
------------,[!J Constituinte LYSANEAS MACIEL

F

1/
Art. As despesas diretas e indiretas das Forças Armadas não poderão u1.
rapassar o teto de 5% (cinco por cento) do Orçamento da união,elabora-

"para o ano f asca I em que deva v í qa r ,

JUSTIFICATIVA

Os gastos excessivos com o setor míl i t ar podem obr i qar o povo a '

ofrer desnecessáriamente,não apenas em virtude de ameaças de guerras 1

xternas,mas s~bretudo pela erosão do progresso social e das liberdades
ivis.

f:. claro que nenhum governo consc rent e pode exãm r--e e da r espcnee-.

ilidade de prover um adequado nível de defesa da SOCledade.Em um mundo

'mperfeito e mtranqui Io isto é necessário;mas é necessário compreender

ambém,que o conceito de segurança é mui t o mais que o s ampLes fortalec.,!.
ento da força mí.Latal'.

AS, nações podem alcançar um ponto em que os gastos ext r ao rd.mâr í o

a área mili tar Já não mais garantem segurança adacaona.l . Ao contrário '
omprometem esta segurança.

Estes gastos excessivos - reduzindo as fontes a serem aplicadas I

m outros setores essenciais _ estimulam ainda eorr í.das armamentistas f

nsensatas sobretudo com a Argentlna, como é público e notório.
E à falta de guerra externa há uma t.endênca a B ocupar o próprio 1

ais e interferir nas questões internas. Informações seguras dos o.íversos
etores das forças armadas indicam que dois terços do poderio militar I

não é voltado para a defesa externa do pais.

Acrescente-se que tais gastos para r ms não produ_tivos (programa

nucleares paralelos de duvidosos f ms pacíficos - mais ou menos 2,5 bi

ihões de dólares, fora os encargos financeiros, segundo o depoimento do

r
2P01883-1-------------,

PLENARIO
= TClCTO/JUISTIf'CAÇio, ,

Dá nova redação ao art. 113. II. a) do Projeto de Constituição. no

seçurntes termas:

SALVO SE NAO HDUVER COM TAIS REQUISITOS QUEM ACEITE D LUGAR

VAGO,SO PODERA SER PROMOVIDO POR MERECIMENTO O JUIZ QUE CD!!

TAR COM OOIS ANOS OE EFETIVO EXERCICIO E INTEGRAR A PRIMEI

RA QUINTA PARTE DA-LISTA DE ANTIGUIDAOE DA ENTRANCIA.

A emenda proposta visa a aperfeiçoar a redação do texto do "pr!<

J jeto Ali, de J.negável cqnteúdo ét aco ç enfatí.zando a necessidade de d.!:.

pIo requisito para a promoção por merecimento, evi tando r ass im r O carre!
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I r i smo e a esp Lr i to de competição entre colegas, desagregadores do Po- I

I der Judiclário

l

EMENDA SUBSTITUTIVA

PL[NAIlIO/COIlISSio/SUIlCOlllssio---- ,

[i PLENARIO

r.r------- T[XTO/~bSTI'IO.Ç;.O ,

~"""'""" "",

~r
Dar ao § 34 do Art. 62 a eeçcance redação:

EMENDA MODIFICATIVA

r.r TEllTO/JU5TI~ICAÇÃO-------------,

IDá ao parágrafo único do art. 151 as aeçuarrte r~

U§ 34 - É a todos e aaequz-adc o direito de petição aos

Poderes l?"úblJ.cos em defesa de direitos ou contra J.legalJ..dade

ou abuso de poder, bem corno a obtenção de certidões junto a

repartJ.ções púb'taces , para defesa de dJ.reitos e esclarecimen.

to de s i.t.uações de J.nteresse pessoal, J..ndependentemente de

pagamento de taxas. li

PLIEN"~IO/COloll~SÃo/IU8COlolISS.iO --'

PLENARIO

dação:

JUSTIFICATIVA

é!s ~ertidões são para es~lareci~ent~ de I
e nao de qualquer s r.t.ueçéc , P01.S J.sto

Deve fJ.car claro que

---------.~~d-.,.;;;;4-----~.,.,_,I'""T.:'-'11"1 I , ... .11r

,,,
~ s r.cuaçêes de J.nteresse pessoal

'poderá trazer abusos.,L- ...--\~.,__-__-....J

LeJ. complementar defJ.n1râ a DE

ganização e funcionamento do

Conselho NacaonaL de .rusta.çe ,

em cuja composição haverá nece,ê.
s azuamentie membros a.ndd cadoa p~

los Poderes LegJ.slatJ.vo e ExecE.

t1VO. "

JUSTIFICAÇÃO

"parágrafo único -

A emenda objetn.va que no Conselho NecaonaL de Ju.§.

tn.ça ha] a membros a.nda cadoa pelos r'cdere s Legislab.vo e ExecE.
t1.VO.

r
EMENDA MODIFICATIVA

"Art. 7!:! - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - salár10 m.Inamo fixado em lei capaz de atender às
suas neces aa.dedes V~ t.e a.a bé saces e às de sua famíl~·a com mo

r-ad a.a , e Lamerrtaçâo , educação, saúde, ve atiuéz-ao , transporte e

lazer, com z-ea jus t.ea per-aédacos para preservação do poder

aquas a t a.vo , vedada a sua vinculação para qualquer floro;U

Dê-se ao inciso IV, do art. 72, do P'ro jet.c , a sequarit.e reda-

k;ão:

Pl.tNAAIO/cONIS'Ão/SUICOIl IU i o ----,

SubstJ..tua-se o texto do § 11, do art. 6!!, do Pzo j e t.o , pela
seguinte redação:

m-------------TEXTOI4USTlfl~AÇio--- _

EMENDA SUBSTITUTIVA

-EMENDA 2P018ª,?-8
P DEPUTADO NESTOR DUARTE ------------J' LP;~~;-]

tJ PLENARIO ] tJ!3j:'{j!!J

Não basta vancuaar o aaLéz-a.o mfmmo à satJ.sfação das neces sj,

~~ades bé s a.ca s do trabalhador e de sua família; é pr-ec a.eo e speca.ar acer

;10 elenco dessas nece s sc.dadee , para que o ee Lérac mfriamc venha efetJ.va-;

lzoente a qaz-arrta r- um padrão mdrmmo de vida aos trabalhadores.

A presente emenda o'bje t ave , a s s am, dar melhor redação ao dJ.§.

[pos a.tiãvo estabelecendo as neceas a.dedes sccde a,e béaa.ce s que devem ser

jatendadaa obrJ.gatol;'J.amente pelo se térro mfnnmo fixado em Le a ,

JUSTIFIÇATIVA
"Art. 6!! - •••••••••••••••••••.•••••••••.••.•••.•••.••

..............., .
§ 11 - A casa é o asilo Invacâéve r do indJ..víduo.nin

guém pode penetrar nela, à no·J.. te, sem consentimento do mora

dor, a não ser em caso de cc-ame 01,1 desastre, nem durante' o

da.e , fora dos casos e na forma que a le'1. estabelecer. 11

JUSTIFICATIVA

Além de ser vago, o texto do § 11 do art. 62 do Pr-o jet;c OIrJ.

te aspecto essenCJ.al na de f a.na.çâo desse da.z-en t.c J.ndivJ.d.ua1 c r.éasaco ,

qual se je o da qaxerrt i a da J.nvJ.o1abilJ.dade do dcmacIã ao no período da

I noite. Por outro lado, ao admd t.a r- ressalvadas, eeta.reu da ôeãanaçâo

desse dJ.reito·o Seu caráter absoluto, dl.v~rgl.n?o da tradl.ção const a t.u-.
caonaf .

, AssJ.m, pela presente ernenda~ pretende-se co~rJ.gir as lacunas
da redação dos dz.epoeLedvc , oferecendo um texto que reproduz o § lO,do

art. 153, da õonst a.t.uaçâo vJ.gente e r-ecuper-a a trreda.çâc ccna'tLtiuca.oneL

brasileira.

r
PL[NAR10/'OlllSsÃo/suaOOIl1l'sio'- ,

t

r="'''''c-=J.. PMDB

r- ~ONnITbINTt------__------r
~-- ----_-_T[XTO/~UHlflO...çio---------_---,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao inciso XXVI, do art. 72,_) a"seguinte redação:
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o Pr-o j e't.o de conena'tua.çâc moda.fa.cou xada.ceLmerrt.e as disposi

êe s va.qerrt.e s que regem a prescrição dos daz-ea.t.ca t.r-ebaãba.s te.s , basea

a no decurso de 0.01.5 anos contados da ocorrência do fato e não do té,I:

ino do contrato de trabalho.

das

ral,

anos

"Art. 79. -

XXV! - prescrição qua.nqüene L dos cr-édat.ce resultantes

relações de trabalho; em se tratando de trabalhador ru

a prescrição somente ocorrerá após 0- õecursc de' 0.01.5

da cessação do contrato de trabalho i ..

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Mesmo sendo poucas as exa géncaas , há de se reque
r-er- vi eendo ao 'ror-tarecamento dos par-t i dos que tenham, para sua

+ constituição, alguma r-epr-esentatu.va dade e força e Le a tor-aj , em
no minimo -ca.nco- estados.' no percentual- de- apenas três por cento.

I

I
~ I

Com esta emenda pretende-se restabelecer s a atiema atual de

r-ascr-açâo , contada a paz-ca.r- do fato, porém aumento do prazo para cin-:"

o anos.

Quanto ao trabalhador rural restabelece-se também a ô i.spoaa-'

ão vz.qerrt.e por força do Estatuto do Trabalhador Rural ~

EMENDA
t:. DEPUTADO

2P01891-2 ~ .. -
KOYU IHA

PLENÁRIO

rer n;nOIJUSTlFleAçÃO -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dar ao ancã so I do art. 32, a aequant;e redação:

DEPUTADO HERMES ZANETI

PLENARIO

fG"'''''=:J<I PMDB , I - e Lea.çâc do Prefeito e do·s Vereadores meda.arrt.e vQ

to unaver-se i , da.r-e tio e secreto, r-ee La.aadc s í.muj,

taneamente em todo o País.

= TUTO/JJSTI'leAçio, ----''-_--,

EMENDA SUBSTITUTIVA
JUSTIFICATIVA

Dê-se ao § 3~, do art. 7 g, a seguinte redação:

U§ 3g - são pxoabd.daa as e't.avd.dadee de exploração remu

nerada de mão-de-obra permanente, por pessoa interposta en

tre o trabalhador e o tomador do serviço, e i.nda que meda.antie

locação, salvo os casos prevaat.cs em lei. A prodba.çãc aplicE.

-se também às a't.avLdadea de aqenca.amerrt.o de empregados com

da.apênda.o de qualquer tipo por estes. 11

A emenda vasa dar redação z.nequa.voca ao anca.ec , qua

lJ.ficando o voto corno unaveraaã , da.r-etio e secreto, em vez de

referJ.r-se simplesmente a "pj.eato da.r-e a, tal' como consta do PrQ

r
r-- - - - - - - - - - - - - CONSTlTl,IINTE ....:... +_

.:
JUSTIFICATIVA

2P01892-1
----------,

DEPUTADO ANTôNIO MARIZ

EMENDA ADITIVA ~k ~. ).::

Inclua-se o Lnca.so IIXXVII" rno § 82 do artJ.go 45.

PLENARIO

EMENDA
t:

o da.apoan't.Lvc , na sua redação do pro jeuo , ampcz-t.a vedar as

~ formas de açencaement.o de empregos, que se limitam a. aproximar empreg-ª.

~ do e empregador mediante taxa para por este úl tiamo , Esse tJ.po de inte.!:

~ meôaeêeo não é danoso. Tem até a vantagem de pxopa.ca.a'r a busca de em

; prego i3. quem está desempregado. Será danoso se se exigir remuneração

ou qualquer da.apénda,o da parte do empregado, mesmo a título de despe

sas de serviço. A permanecer o texto do proJeto, com a dispas.I.ção do

§ 16 do art. 44 que manda aplJ.cá-lo à aõmanãata-eção públJ..ca, o próprJ.o

SINE eaca pr-oa.b.Ldc ,

JUSTIFICATIVA

~- ---_-_---TtxTO/JUnIFlcAçi.o_------------_,

Não gar~ntir a proab'í.çâo de diferença de salários e de crJ.ti

r-a.os de eeren.esêo por motia.vo de sexo, cor ou estado c av.LL aos servido

res públicos ~ contrarJ..ar a a.qua Ldade de todos perante a j.ea , consagrE.

da pelo artJ.go 62 do ProJeto. Portanto .. o Lncaso XXVII do az-t a.ço 7'1.

igualmente deverá ser z-efer-a.do pelo § 8~ do artigo 45. Mesmo ..porque e-ª.

sa regra não é correspondente àquela que se contém no § 89. do artJ.go44

do ProJeto, de vedação. de "qua jquer d1.ferença de vencamerrt.c entre car

gos e empregos aque a s ou e aeeme Lhadoe" dos Três Poderes.

2P01890-4
----------,

EMENDA
t: DEPUTADO LUIZ ALBERTO RODRIGUES

Eroenàa SubstJ.tutl.va:

Dar ao inC1SO IV do Art. 19 a seguarrte .r-edaçáo ;

I-~-~·
r':-------------C>7/11STlrof/ll'.:E"

t1IV - Representação parlamentar e três por cento
dos> votos> do eleitorado em no mínimo cinco estados.• "
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C:EWlI.DOP MÁRCIO T :aCERCA

tt§ 32 _ Na h a.pôtieee do a.nc i.ac I, deste ArtJ.go,·o depu

tado ou senador poderá optar pela remuneração do seu manda

to."

PLFNÁPIO

JUSTIFICATIVA

1> opção parece Justa. Os vereadores podem fazê-lo. Ocorre

que parlamentares não ace a.tiem, às vezes, aecre t.ê'r-a os por venc amenuos

que não responàam aos encargos f erru.La.er-es .

r
I

• 1
i

oc s
I

Art. 48. Os proventos da i nat i vi dace

EMENDA MODIFICATIVA

o artigo 48 passa a ter a sequrnt e redação:

as pensões serão reajustados, na mesma proporção e na mesma data

servidores em at ív rdade .

",--------------TE.TO/J"5Tlfl~Aç;;e-- ____;

JUS T I F I C A ç A D

EMENDA MODIFICATIVA

r-e-r- ~EHO/JUST'fICAÇÃO-----_-------___,

PLtNAIIIIJ/COl,lISS.í.O/S!JbCOUISsio ---,P PLENÁRIO

EMENDA 2P0189S-S
tJ DEPUTADO ANTERO DE BARROS --------------,

. \redação atual do ar t i qo 48 c::ncede d015 pr i v i Léça cs I

ao ser v í dar púb Li co em relação aos demais trabalhadores, além do q~= I

I Parágrafo ÚnICO - O tiene r í c i o de pensão por morte ec-:.:-

!valerá a c anquent a por ce rt o do remuneração do servidor púb Lacn fa_~ i
! c i do , de ambos os sexos, ac resc i do de dez por cento por depender.t e 1
1 -i
! econôru co , até o limite da t ot a l i dade da remuneração ou provento

já e conceda do pelo ar t i ço 47, que concede aos serv i dore s aposenta:.=.

r i a com saláno Integral: a) garante paridade permanente com os s er , ;

dores ocupantes dos cargos ou funções anteriormente ocupados pelo lr~
•

Dá-se aos §§ 22 e 32 do art. 68 a seçuant.e redação:

Há condenação cz-ami.na I que pode decorrer de fato que nãc

ampeçe moral ou pcâ a t a.cemerrt.e o exerc í cao do mandato, cabendo ac

Plenár~o da Casa e não à Mesa e jua.aer da perda do mandato na hapó

tese preva et;e no anca.so VI ào art. 68. É nesse sentJ.ào a moô.ieace

ção proposta aos parágrafos 22 e 3!! do art. 68.

JUSTIFICATIVA

"Art. 68 ..

§ 22 Nos casos dos a.nc a aoa I, 11 e VI deste er-ta.qc , a pel.

da do mandato será dec ad a.de pela Câmara dos Depu'tadoa ou pelo Sen$.

do Federal, por voto secreto e maac r aa absoluta, med a.antie provoca

ção da z-eepect a ve Mesa ou de par-tado po t f r a.co representado no Cor.

gresso Nac a.ona L,

§ 32 Nos casos prevas t.o s nos ancc eos 111 a V, a perda 5.5.

rã declarada pela Mesa da Casa r e apec t a ve , de ofLcr.c ou meda.ant.e

provocação de qualquer de seus membros, ou de par-nade po I í 't aco re

presentado no Congresso Nacaone L, assegurada plena defesa

r

t oteLí dacet Ivn j b ) garante que a pensão por mar t e corresponderá a

i
Adac i ona lment e é de S'3 perguntar se é justo, por eXE-= I

pLo, pagar-se a VIúva e maas tarde à f i Lha , mesma maaor de i.deoe , d: I
e_: ,ium servidor que ganha 4D s a Lé r aos-cmfnamos este s aLá r ao integral, .

quanto t otío s os dema.i s trabalhadores recebem pensão dentro dos Lin ;

dos vencimetn?s do f'a l ec i do , com d i r e I to também a paridade.

r ai s dispOSItIVOS, que não encontram paralelo em quall

quer sistema prev i denc í.ár í.o , são exemplos acabados de p at.e r na Lr srra I

bem r nt enc aonado mas de efeitos soc í a i s totalmente contrários lntE':::'!

ção . I
Não se pode estabelecer normas extremamente onerosas j

C01l0 essas sem se perguntar com muito rigor quem as paga e escrut mar I

sua Justiça. Quem pagará t e i s p r rv f l ép í os serão os const r abu i nt es E- ~

9t~ral, 70% dos qua i s ganham aba i xo de CInco sa Ié r a os mínimos. N...-;

IPaís às voltas com grave crise de f ananc i ament o do setor pGblICO, :: I
j capaz de arcar com Inves t Ime-rt os e despesas e s senc i a í s para o dese: l

I vo l v iment o , é d Lf'Lc a L de aceitar os pr a v í j ép i ns do ar t i ço' ",

tes es tabe l ec i dos pelo teto de bene f í c i os prevrdenc i ár i.os e reduz ides

Por não haver justiça nesses pr avLl ép i ns e porque sua
manutenção acar r e t er i a grande ônus para o Tesouro e, consequenteme-rt e
para os cont r í.burntes , propõe-se apenas r etornar a redação do ar t i qo
do subs t i tut í vo do Relator (segunda) conforme a emenda.

a 50% dos proventos maas 10% por depen.Ient e . No mundo todo é

Que se ca Icu l a o valor das pensões,

ass i n
EMENDA' 2P01896·3
r.T-----------AtJTO~--- _____,tJ DEPUTADO JOÃO HERMANN NETO.

PLEIIAFlIO/CllMISSÃo/stJBCOUISSÃO-----------,

",- TEX-c./~usTlrlcAç;;ll ___,

Dar ao art. 75 § 2!:! a seguinte redação:

- - "Art. 75 - •..•.••••••••..••••.•••••••••••..••••••.•••-.-

..,- PL~IIAAlll/cllUISS.í.ll/~.lbtO.. lssill____':...c_=___

PLENARIO

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 69 o segu:mte parágrafo:

rr;~~;--J

[I!T/';~

§ 22 - A a.na.c a.at.a.ve popular pode ser exercida pela

apresentação à câmara dos Deputados de prc jet;c de Le a ou p.rQ

~~sta de emenda à, ~onstJ. t.u i.çâo devidamente er-eacuieõos e sub§.

c rc.tos por no mínãmo 1% (um por cento) do e Le a.t.orado necao

nal, ô a s t.r-a.bu fdo s peJ,c menos em 5 (canco ) Estados, não

menos de 0,3 (zero vírguJ,a três) por cento dos eLe a t.or-e s de

cade um deles. ti
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JUSTIFICATIVA

1.5 at.avadadea de aerolevantamento, eITJ suas davexsas m::x1alidades, seja -v
uso cartográf~aJ, geológJ.CO, sLS'lOgrãf~co, ecc; , const.1.tuem espêcres do C;;~
nerc aarcfo.... :çranetn.a. Depersâesn, cada vez mai.s, ôe sofJ.stic2dos e disp"..rC.=..
0505 equapa-er-acs de alta tiecncdoqaa e dazesn .respeatio, desde logo, ta:::~::.

ã sccera..u.a à. PaÍs an suas relações arrternaczonaas, quanto ao desenv....lv:. 
mente. eCO:l'5-;..:o-, pela" possili~b.dadede a-ploração de seus recursos míneraz.s
e Hôraccs, a.1.~"'. de aspectos reteeavos ã prôpraa segurança nacaonal ,
TGUS En:'J.v).cbl::3es, atuaJ..n-ente, são exercadas por erees pGblJ.cos e empresas j I
pravaôas, qu~ atUaI": rneâaance con~at.o, e secs ace...rvos constrrtuern verdadaazos
bancos de daaos acerca do te-'"1.J.tbn.o naeaonal ,
Não pode a urcâc abru mão de. sua ccmpetêncaa leg).slaova em relação a esse
setor va'ta.l e é amperanava a ôastunçâo, a nlvel constituc3.cmal, entre ope::~

dores nacacnaaa e eserenqearce ,

JusUf.lca-se, p:rr outro lado, ã autorxzaçâo expressa dO OJngresso Nacj,onal '
para a atuação de entldades ou anpresas estrangeuras r a ser defituda em ca
da caso, querdc o país não dxspcnha de recursos materaaas cu tecnolé:qlcos I

para o Levarrtairerrtc aéreo que seja necessário efetuar, condrczonandc-ese, !=2
rém, a cláusula de reo.procJ.dade em relação ao pais de or:o.gen, em nane da
equadade ,

JUSTIFI=

"Art. -ns atavadedes de aerolevantamento serão reguladas por Lea Eedered,
observada a excluslvldade nesse setor I de errtadedes empresas nacacnaz.s f

pjbllcas cu pravadas , vedada a atuação de entJ.dades e mrpresas estrangeuas,
salvo rredaence expressao autorlzação do o:mgresso jcacaonal, eomacicoeôe ã
cláusula de rscaprocaôaôe ,"

2P01897-1..UTOR_-:- ~

DEPUTAD(l DARCY DFITOS

EMENDA
1:

rr---------"·,,,'"''''

~: A ccns e.atu i câo Espanhola exz.qe 500.000 e rec.eceee , O nosso I
/ umverse eleJ.toral.é bem meaor . Kào Se pode vu Lqez-a aar med a.de deste re

levo. A eXJ.gênCJ.6 de 1% não é elevada. compreendendo no BrasJ.! cerc~

de 600.000 e saana tuz-as , o que se revelou não ser demaS1.6, como se ver i

f a.cou da apresentação de emendas populares na Conet a.t uarrt.a , que cheqa-.
ram a ter um li\1.1.hão de. e aea.na'txrr aa ,

r.T-------------TUTO/JllSTIFI=.ÇÃO ~

EMENDA MODIFICATIVA

2P01899-8..V10Jl-- ~

DEPUTADO ROBSON MARINHO

PLENARIO

Sala de Sessões,

EMENDA
PJ
= P~EN~"'IDICOIlI"..iDI.IJ.CDIIIIS~;,O ~

r
"bv , ar.
cor-respof

sobre pa t r-amôn í o 1. renda ou proventos, se a !eJ.
cor r-espondenüe nao houver s r.dc publicada no mana
mo, tres meses antes do an Ic ao do l?er:íod~ em que
ocorrerem os elementos de fato nela Lnd acados co
mo compon~ntes do fato gerador e daternanant e s dã
base de ca Icu l C);

c) não a Lcanç adcs pelo da spos t.o na alínea
t es de t r-es meses da pub.I acaçâo da j ea
dente. 11 -

Ub)

Dê-se nova redação ã alínea "bit do ancf so Ll I do art!

go 177, desdobrando-a em alíneas "h" e "c", conforme segue:

JUSTIFICAÇ)\O
r.T ~ ,txlOJJl.\'$.llf\cr.çie_------------_,

EMENDA MODIFICATIVA
.\ pr-opo s i.câo tem Como p ranc i pa I meta t rvr-e r os c ontr i

bu an t.e s em geral, dos f anu g e r ado s pacotes f Ls c a i s nat a Lmo s , qual

seja, para observar o prancIp i o de anua Lada de da Le i t r rbut âr i a ,

o Gove-rno Federal, ao apagar as Luz e s do ano, amp j r a a carga tr;

b utàr i.a , E.sta pr-àt aca , V1R de regra, altera as pr cg r anacôe s f~

nance i r a s das empresas, em nua t os casos)' arrenedaave lnent e .

Acc Lhada a pr-opos acâo , os empre sji r r os 't e r aam, aanôa ,

três meses antes de encerrar o ano para aj us t a rem seus orçamen

tos, anc Iusave aproveitando o ancremento de venda que normalmen
te ocorre em época de natal.

Reúne os Incisos V e VI dos artigos 238 no lnC1SO V

;:,-{jI SSCU!nt-8 r enaçãn :

v _ Concessão de pensão mensal, '18 forma da Lea , a t.E
· ... ,.S'· a partir de sessenta e ClnCQ anos de idade e ao port!

;,:;-ficiênciô ancapacI t ecc para o trabalho, compr ovadc
~~. -ssuírerr ne tos de prover à própria manpt enção

JUSTIFICATIVA

EMENDA

De outra parte, cbj e r rvs -ee z guaImerrte dotar as demais
pessoas políticas que integram a União de um ms t rumenr o que lhes

poas a b í Lí t e formularem uma política t r rbut ãrra p rtip'r t a , em razão

de eventos atípicos oc orr ados em suas economias. HOJe, somente
União tem a faculdade, por exemplo, de alterar a alíquota de UJ!l

t r rbu to indireto (o IPI), com vigênc ra amedf a ta , A p ropo s r çâo não

moda Eac a esta faculdade, tampouco a at.r rbui Igualmente aos demais

entes po l Lt aco s , pOIS, para estes, a va genc aa somente ocorrerá três

meses após a ano que ex zs t zr a lei modificatns.

r
' r-- - - - - - - - - - - - - eOlln lTtlllfTf:

~~~:. O\ARc..'iI\E-IL"'5)W=
2P01898-0

~ .4lllt-lI

é?tado FERNANDO ...... .l.RA

=-----------~-TI:~ ..e/~usT"'e.ç;,o ~

EME>lDA ADITIVA

Acrescente-se orde o::mber, no Capítulo I do Título VII, um art~~ can a se
gulnte redaçãD:

Não há razão para se tratar em incisos oa ae ro eo s e de

forma dr f'e r ente , 05 adnso s e deficientes, beneficiários em comum

do benefício que hoje se denceuna re~~a m.ensa'l vitalícl~ ,e que o,
texto constitucional altera para pensão.

No texto que se propõe altera~r, é g-a;antido ao defici

ente um s a Lár i.ri-mf m.mu, enquanto para os idosos o valor e demais

c'ondições são remetidos à lei.
A segunda fórmula é mais adequada por se tratar em

essência de norma regulamentar.
Por ;se tratar àe benefício gratuito, para o qual não

há contribuição de qualquer ~SfécieJ é altamente lmpróprio ~flxar

seu valor em um salário-min~mo\ ~e ml.lhões de aposentados

e pensionlstas recebem depois de contribulr por vários 'anas para
previdência.

Outra razão para Se deixar à ~ei a fixação do valor é
permitir a gradação do valor conforme o 'grau de necessidade e in:§.
pacidade.
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.JJSTIFlCATIVA

= -'- ~uyo/~USTI"CAÇic __,

§ 32 - A partar da exercfcao financeuo coincidente com a promulga
ção desta Constí.turçãn, os proventos rerermos nos parágrafos antenores não mais 
sofrerão qualquer desco-rtc do imp:Jsto de renda na fonte.

32 - Os eeuaas Deputados Pedez-aas e EstaduaJ.s que foram e1el.

tos vace-preãeatos , se convocados a exercer as funções de Prefea.t;o,

não perderão o mandato parlamentar ..

A emenda proposta ob j e t a va , substancialmente, va.aba La.aa r I

a eee.i a aeçêc das eãeacêes de 1988 andependerrt.emerrte da promulga

ção dos da.p'Lcmae Leqaa s atinentes.

A pxovadênc ae se mostra amcrescane ívea em função da ne

ces aé r r.e segurança confe r r.ôe pelo prévio conhecamen t o das regras

que dascap't.anarâo o processo eleitoral .

JUSTIFICATIVA

§ 42 - As pxamer.r-aa eleições para Governador e para a Câmara L.§.

gJ.slatl.va do DJ.str1to Federal serão z-ee La.aadae no da.a 15 de novem

bro de 1988, tomando posse os eleitos no da.a 1 2 de j anea'rc de 1989.

§ 52 - A pzumen r-a Câmara Leqns Lat a ve do D1str:Lto Federal votará

a Le a, oxqâna.ca do D1str1to Federal, de acordo com o ea'tiabeLeca.do
na Ccnet.a'tuaçêo ,

§ 62 - O número de vereadores por município para a Leqa.sLa t.u re

a ser e Lea.tie em 1988 será fl.xado pelo z-eepec t avo Tr:Lbunal Reg10nal

EleJ.toral até noventa dias antes do pleito, respeitados os Ldma t ea

constantes no art. 33 da conet.a.t.uâção Federal.

cálculos efetuados de acordo com o az-t a.qo 56, § 2 2 , da Con s t.a t ua>
çêo •

:!
,:
:1
I

'IPLEN...'O/COlollsdo/IU.CO.. 'SsÃO-- --,

PLENARfO

Redija-se aSSIm o art. 267 do Projeto de Constí.tuição (A):

Art. 267 - O Estado e a sociedade têm o dever de amparar as pes
soas idosas, mediante politicas e programas que assegurem sua partfcipação na comu
nidade e defendam sua dignidade I saúde e ben-estar , -

§ W - Com a entrada em vigor desta Constituição ficarão isentos
gradualmente do imposto de renda, nas declarações de rendnnentos de pessoas físicas,
pela forma regulada no § 212, os proventos derivados de aposentadorias, reformas ou
pensões das pessoas Idosas, pagos pelo tesouro da Umão, dos Estados e Municípios
ou por órgãos previden,::iários federais, estaduais e mirucapars ,

§ 2g - Os contribuintes de adades eomoreendrdas entre cínq.ienta
I e circo e sessenta anos; sessenta e sessenta e cinco anos I sessenta e cinco e

setenta anos; setenta e setenta e cinco anos só estarão sujeltos à ancítíêncaa do
imp:Jsto de renda sobre cmquenta por cento, quarenta por cento, trinta por ce-rto
e vinte por cento, respectivamente, dos proventos recebidos no ano-base, sem prejui
20, em todos as casos, do direito aos abatimentos e descontos prevastos na legisla
ção vigente Acima de setenta e C1ncO anos de idade, os apcse-rtados I reformados e
pensforuatas ficarão antefranente asentos do umosto de renda sobre os seus prove-c
tos.

EMENDA 2P01900-St_ DEPUTADO JOS;;;RLOS-;;-R~~~-O-------------'

~

§ 22 ~ É assegurada a lz:redutibill.dade do número atual de repr-ª

sent~J')tes dos Estados. do Distrl.to Federal e dos Terr1tór1oS, nos

2P01902-1----------,

-------...-...!I.io.-_4_-I---"'---'-'-"'-'==--""'IJ24)

EMENOA AOITIVA AO PROJETO OE CONSTITUIÇAO (A)

Adicionar novo parágrafo, o 89, ao ar t rqo 194:

"Par.89 - Os planos e programas, nacionais e regionais ou
se t or ã aas , previstos nesta Constituição, serão elaborados em

conscnânc i a com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso
Nac Lcna L" •

JUSTIFICATIVA

O atual pr oje t o de ccnst i tui ção faz r e t'e r ênca a , em d1ve!.
50S dr spcs i t í vos , a planos nac i ona í s , regionaIS e mesmo se tnrj

a i s , cr i ando , r nc Ius Lve , um s i s t ema nacional de planejamento !
conõmí cc e social e estabelecendo competências relativas à el~

boração , éncamInhamento, composição e execução. Considerando-se

que estes planos e programas só terão razão de ser I como instrg
menta vi éve I e factível, que configure as políticas e prlor~d.!

des de ação governamental, se es t Iv erem corr-eIac i onadas com os

recursos que poderão ser utilizados I é fundamental que sejam .!:.
laboradas em consonânc i a com os instrumentos de elaboração
execução, analisados pelo Congresso Nacional e' Lden t Lficados na
seção especIf'a ca relativa à alocação de recursos.

Só assim poder-se-á ev i tar uma das pr mc ípa í s razões que
levaram ao descrédito o planejamento neste País: a dissociação

entre os planos e programas e o orçamento I inclusive da pr,2,
pr ia linguagem em que são expressados. ,

A presente emenda. visa solucionar o resgate ·d~a credibill
dade da função de planejamento que nos últimos anos de t.er í or-og

I .-se, t ornaqdu-ae merarJ!.el)te formal, mecânica e fic.tícia.

r

tJ PLEN~RIO
r;;--------------·n.,cIJUs·.r'c.açio-------------,

r;;- PL'fIII.II.IO/COllISsio/CUBCOllISSÃO --,

·EMENDA
~ L~LIO SOUZA

u;~;"'~

~-;J;~';-;88l

2P01901-3
---~-------,

.qEPUTADO GENEBALDO CORREIA

r

PLENÁRIO

A Assemblé1a Nacional Constituinte quer ajudar as pessoas rdassas,
como ficou patente no art. 267 do Projeto A, cujo caput é preservado.

A legislação secundária resolvera oportunamente como proteger os
idosos em geral, que nenhlJTl8 fonte de rendimentos possuam, mas a Constituição pode,
desde já, e deve, acudir o aposentado, em relação ao t.r.íb.rtc que diretamente lhe
atinge os proventos.

Não é justo que o inativo fiqJe sujeito ao 1m~osto de renca., em
igualdade de condições com o ser mmano em atividade prodctave e que tem presumivel
mente ainda indefinidos anos de vida pela frente. -

O aposentado é pessoa de capacidade econômca limitada pela própria
apoeent.ador-ae , que é o pressuposto de haver ele at.anqâdo um patamar
sem novos hozu.aontiea ..

A emenda reflete a r-ee La.dede brasileira atual, em que se
reputa ~, isto é, velho, ancaâo , o ser humano ac ama de sessenta
anos de adeôe , E cxae um âa.spos Lt.dvo simples, mas e remvemenue prote
tor e plenamente autoexecutável.

Aprová:la sJ.gnJ.fica assegurar, de l.medJ.ato, a defesa lida
dJ.gnJ.dade, da saude e do bem-rea'ter" de ma.Lhaz-ea de pessoas,a cada d1.8
me as ameaçadas de margina11zação, pelo ampoatio de renda sobre seus
proventos .. O caráter de JUst1ca so01a1 da mesma emenda é a.xz-ecuaéve j ,

Entre as Constituições mea s avançadas dos dias eeue as , no
. que xe spe a t,e à real proteção das pessoas de a.dade , está a da SU1ça ..De
I modo explícl.to, ela estabelece isencões f1sca1s e reducões flscais
I aos segurados da prevl.~ênc:ia socaar (art. 34 Quater n , 5).. _
j No Bras1l, ha mua to que se espera uma tomada de poaa.çao se-
r melhante à da presente emenda.

.EMENDA
~

~ENDA SUB=~"""""""'i'

I _D~-se ao "caput" do Art. 12, qes naspoe í.cêes Trensüónas,

noya redação, eczeacerrt.ando-cee mais d01s~parágrafos, fJ.cando o tex

to cOl? a seguJ.nte redação:

Art. 12 - LeJ. a vigorar em até sessenta da.ae a contar da promu.!
gação desta" Cons;t:ituiç&.C? -d:Lsclp1inar~ as eaeacêee a serem real:Lza-
Clas em l'gàs".' -, t

§ 12 - Não sendo promulgada a lei a que se refere este az-t.a.qo ,

no prazo prevaecc , caberá do Trl.bunal superao r Elel.toral eda.t.az ~s

normas neceeséraae à realização d~s eã eaçêes de 19a5, r e spea.t.eõa a

Leqas Laçjio vigente.
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fl PLENARIO
PLtlluIO/COt,lISSiollUDCOIlI'sio----------,

VI - pensão aos dependent es , COm base no valor da sal!
:-io-de-contr5bulçãc ou nos pr oventcs de aposent aoor í a do segúr~

do que vier a f'a Lece r ?.

JUSTIF rCATIVA= TErO/JUSTltlclÇão _,

= TuTO/~Unl,.O:lçio--_---_------_,

EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE CONSTITUrçAO (A)

c"'''"'~• PMOB

2P019Q,?_-6 --.

Adicionar no Ato das Disposições Gerals e Transitórias, apés
o ar t aqo 29, um novo ar t aqo , a saber:

EMENDA ADITIVA AO

PROJETO DE CONSTITUrçAO (AI

A eTepda propor ta v~sa o~~epar.o ~rocesso de descentraliz!.
ção de ~ e!1cargos·,. ~té ,entã? ign~ra~o pelas" me~idas já aprovadas ..

A descentra I í aação financeira está garantida no Capítulo '
Tributár~o. logo, é ~n;vitáv~l que haja' u~ r~ordetiamento de funções
entre os três níveis de governo. Inclusive porque,em vista do es
vaz rament o ecorJômico-político dos estados.e municípios provocado I

pelas reformas dos anos 60, muitas funções típicas destes gõvernós·
for~m assumldas' pela União: Agora; reverte-se o quadro f í.nancea r.o,"
cabendo também um pracesso de revisão das responsabilidades na me.!.
ma direção.

JUSTIFICÃTIVA

o SIstema de cálculo das pensões tende a prcduz i r uma
gra'1d~ defasagen o":=-e co salc:no-cte-C'C'ltrlbuição do seguradc

e o va? o: de berie " ':c:'c Pügo ; S~U5 depend~"tes. A f am de elim.=.
na r a d r sc r mu neçêc sobre as pensões por morte, apresentamos e§.
ta eme'1c1a, com O ob j e t Ivo de garant::.r aos dependentes de seguT,2.
do falecic'c uma pensão baseada nos proventos de aposentadcr í a

a que esse mesmo seçuraco t e r i a ditei to se, antes de morrer, t,!
ve s se t i co a oportunidade de se retirar para a Ina t Iv i dade , ou,
então, nos proventos de epcsentadorr a que recebia, caso Já t,!
vesse se retirado.

=-------------UllYOF~Unl'leA;.io _,

"Art ...... Os Poderes Executlvos deverão estabelecer, no pr!

20 de seis meses a contar da data de promulgação da Constituição,pl,! I
no de descentralização de encargos da União para Estados e Munici.l I'
pios e de Estados para Municípios, observadas as seguintes condições:

1 - O plano abrangerá preferencialmente as áreas de educ!
ção , saúde, habitação, saneamento e transportes co l.e t i vos urbanos, i'"

I
· cluindo seus atuais progràmas, projetos 'e atIvidades;· 

11 - O plano deverá definir, além dos critérios de transferêE,

c r as de recursos fiumanos e mat er i a í s , os prazos de adoçâo das medídas ,

que não poderão ultrapassar c rnco anos.

§ lº - Ficam resguardados, em relação aos servidores ~envolv :.

dos, todos os direitos inerentes d sua situação jurídico-trabalhist;,
notadamente estabilidade e garantia de I rz-ecut atu ã ãcece'de salários

-e vencimentos, apl1cando-se esta regra ao 1Irt: 29 destas Disposições
Transitórias .

§ 2º Para efeito "do cúmprimento do clisp'osto no Art.'245,

são computados os recursos transferidos peia Uniãó aos

Estados, Distrito Federal e Municípios, e 'pelos Estados aos respec
tivos Municípi"as, res~salvados aqueles previstos no parágrafo 19:
do referido artigo, para execução descentralizada de encargos ref~

rentes aos ro ramas de en n li

EMENDAr JOSE SERRA

r

LI'AIITIDD~
• PMOB

2P01904-8-----------,

'4i::-j~'----'W-"-r(-C<\-fl-L.,-::'·-§-!li,;-:;o;.-b-1_.L.:.-,

s,

Se a ant enç ão é de s t mar recursos a governos estaduais
e mmícapars onde se localizam a referida exploração ecunôrmca , vale
notar que estados já ganham com a arrecadação ampliada de IeM

que, com a nova Constituição, passará a Inc i di r sobre mine

r a i s , combustíveis e energia elét~ica. Ao mesmo tempo, o mun!

cípio tem ampliado o valor ao rc í oneoo gerado em seu terri tó ..

r i o e, por consequrnte , sua cota-parte do ampos t o estadual

Sem contar que sobre estes produtos, em algum momento, Inc i.de
o IR e o IPI, r epar t.ados pela União através dos Fundos de Pa.!:.
ticipação, s1.gn1 t'Lca t zvamerrte aumentados.

J:: verdade que, no Bras i L, há dr.at r abu í.ção de recuE.

sos no sentido do da spcs í t Ivo questionado, mas específica a_

uma atividade. Assim, desde a de f rn tção do monopólio estatal
sobre a explotação de" petróleo e gás, estabeleceu-se mecani§.
mos para destinar a estados e muníc Ip i os pequena parcela , do
valor da produção destes nune r a.í s , Recentemente, após intensa
mobLl azaç ão pnLf t t ca I o chamado ,lIroyal ty" do petróleo passou
a abranger' também a produção mar I t ima (onde se concentra

exploração no País) t ornandri-ue importante fonte de rece i ta
de algumas unidades federadas Logo I ponderando estes fatos ,
propõe-se que a pe rmanênc r a do rír spns r t í vn esteja a uma limi
tação de sua ab r anqênc aa apenas à exploração das j az rdas ge

petróleo e gás natural.

Dê-se ao ítem VI do .ar t , 2:36 do Pr c jet o de Constituição

seguinte redação:
!lArt: 736 •..... ; .. : .

Supr Lm Lr o § 1º ar t , 22 e incluir parágra fo novo no
art. 207.

"Par áqr af'o •.• - E assegurada aos Estados, ao üí s t r a t o
Federal, aos Municíp~os e órgãos da admIn a s t r aç ão da r-et a da

üm ão , nos termos da í.ea complementar, ua r t Lcapação pela e~

ploração econônu ca e aproveitamento pela União das jaz i das de
petróleo e gás natural em seus t e r r í t é r i os , bem como na plat2.

forma corrt anent a I e no mar t er-r i t cr i e I r e spec t a vos",

JUSTIFICAÇAO

A redação do parágrafo do Art. 22 ~9de VIr a represen

tar para o Poder Público uma forma de ext r a a r recursos compul
sor i ament e da sociedade mais ampla que através de tributos I sem

SUJel tar-se às normas e regras prevlsta~ no~ capítulo pe r t i nen
te - notadamente, as garantIas ao cont r Ibumte .

Como a par t i c i paç ão na exploração' refere-se a "Lodos "
recursos na t ur eas , conforme o apetite do legislador I pode O E§.

tado, através deste mecaru sno , obter parte da renda gerada em
a t av i dade s como pesca, aqr i cu Lt.ur a , pecuária, nu.ne r açêc e si!
vicultura Ora, são atividades econônucas , como outras, já tr!

butada~ pelos mais d i ferentes tIpOS de impostos A medida re
pr esentar í.a um Ôl'1US adicional injustifIcado sobre estes set.2-

res.

r
=_-:::--:::-== .LlllAIIIO/cOlllSdo/suseOlllssio----------,

EMENDAr JOS~ SERRA



0103

"
- > -•• ,- -:<'~ ,.~-, : - J.

,," ','

JUSTIFICATIVA'

"Art. 195 .:. ,>-~.. :..,-

§ 12 _ Caberá a uma Co~is~ão Has t a ,p~rmânê~te "de-Senadores

EMEND~ MODIFICATIVA AO

PROJETO DE CDNSTITUIÇAD (A)

.,' .~

,EMENDA 2PO'1907;'2:"::'-':~-
I:'J.DS~_SERRA.:-;, '" :.~.)- :;~.:~,~:';-:.-:-:..:.'--""-'-----=--',] çr;~~~"~

" ~,~ .." ~ "ZI:N..IlI~·ic:ó"'l'sio/suie~w~ss.i.Q ,,- ~ Q';.U

PLENARI~c, "/" -:., :/'"~;'~,::< ...,..': :.,..' 60ijããJ

lQ do art. ·195:
-.......

Dê-se a 'sequí.nte 'r edação ao
,;~:~::- ,j .... ,~ - ., l-. "

~ ~, .,

Deputados: ~

I - exammar e emi t i r parece r sobre. 0'5 projetos r e f'e r i do s ne2.

te 'ar t aqo , 'sobre as. pl ano s e. programas, nac i ona í s e region1ils ou set~

riais, previstos nesta Ccns t at.u í ç ãn e sobre a s contas apresentadas

ãnualmente pelo Pr Imear o-Mi n í s t r o j

-; 11 - prneeder" à tomada de contas de Pr ime Lro-Hrru s t r o ouanco

.rão apresentadas ao Congresso Nacional, de acordo com o disposto no

ítem VIi do ar t . 108;
- .111 _H exercer o acompanhamento e a fiscalização flnancelre. e DL

çamenlária, sem prejufzo da atuação das demais conu s sões do Congresso
,Naci(~na! e de suas Casas, criadas de acordo com o ar t aqo 72 11

•

o ~ue se propõe é um processo articulado, com cri-f.érios>di.~_'

finidos de acordo com os interesses de todos ôs envo Iv i dos' ..

E rmpo r t ant e destacar os per rqos de uma descentralização I

"forçada", na pr át i ca ç e não de forma or·denada.ãu-PláneJâ-da:·:A§:sim~ __
é possível que os encargos que uma determí nàda úru dade gàveinameh':

tal pode te~ que assumir, em vista dã mter ruoção de programas pe

las agências f'eder a i s I superem os recursos Que este governo ganha
rá pelo aumento do Fundo de ParticIpação e outras transferências 1

de tributos. '"

Essa proposta visa também assegurar os direitos dos servi

dores f'eder ais e es t adua i s ante a perspectivâ d~ê transferência dos

servrços e atividades para a esfera munaeLpal , Com~' o dIspositivo
prevê que a transferência de encargos será àcompanhada da- transfe'- - ~

rência de "recursos humanos 11 , afigura-se-nos 'indispensável< que' o

texto assegure expj Lcr tamente que essa reaIocação de pessóFlI : não'
de'verá ser feita com prejuízos trabaihista~ para as sarvzdores at~!!

gidos pelas medidas. .

~ emenda aperfeiçoa, outrossim, o cumprimento do dí.spos i t í ;

vo que vancu l a parte da r ece i ta t r í.but ãr i a aos programas de "enslnõ'
de forma a não desestimular a descentrali~ação de' 'encar~gos. ~Por

que repassariam atividades, e mesmó o poder decisório, para governos

Lcca rs se as autoridades f ederaa s e estaduais cont InuarLamobr~g~daS

a ap l aca r uma parte f i xa de seus orçamentos nesses programas?

. Enfim,. o artigo que se propõe acrescentar é crucial para o

ordenamento das finanças públicãs e evitar o agravamento dos; dese-.
q~ilíbrlos r eç í ona i s da Federação braslleira." ~

r-
·EMENDA
tJ - JOS~ SERRA

~,..""~.
'. PMOB

tJ PLENARIO

':'.

EMENOA MOOIFICATIVA AO

PROJETO OE CONS.TITUIÇAD (A)

. !''.
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CONS~ITUINTE MESSIAS SOARES/CONSTITUINTE ALOYSIO TEIXEIRA

r:T-------~ PI.EllIlIIO/CllIltIUÃll/Slllcoll'nio- ---,

PLENÁRIO DA ANC

=--------->r----TUTO/JUn"lc...çiO,_-= --,

50 por prazo ce tereunaõc e oflclar ao órgão competente 00 Pode? EY~:

cut avo para que promova a de s ap r'up r Laç ão r eapec t i va "

JUSTInCAçAO

Dê-se ao Capí.tulo Vl,II, seção 11, Título Vl.II dO ProJeto de Cons

tucuaçâo da cosuaeãe de ~istemat1.zação a seçuance redação:

DOS íNDIOS

E pr ãnc Ip ro jurídlco de f rn í t r vament e assente
Que na ap Lac ação da lel o JUIZ ceve atender aos fihS soc i a.í s a
ela se destina.

social profundo.

~-- -- ---'tllo/~U1TI'lC'çio- -.

Dê-se ao art. 153, caput I e aos pa r ãg r a rc s 10 40 seguinte
redação:

Art 153 - l\ Pt-ocurador a.a Geral da UnIão o órgã.o que ~t'or'C-

senta JUdl c i a Imen t e ,

Há ações que ob je t í vam defender determinados dlrE~:

tos Lndav auue a s , mas que podem causar danos à comun i dade ou a gr'lp!: J

ISOCIal numeroso. Assim, por exemplo, as ações de reintegração de Pc! i
se de imóveis rurais, em que o direito de prcpr i edaue individual r~

de colidir com o Interesse de grupo numeroso de posse i r os cuja posse
se tenha cons t i tuído de forma justa.

Em casos tais, é justo Que, ao invés de decidir pe
la procedência da ação. mandando r e rnteqr ar na posse o autor da ação
e I em conseqüência, ordenando a expu l aão dos pcssea rcs , suspenda
o juiz o processo e sollCltp ao órgão competente a pr ovf dênca a dev..!

da a flm de e Li.nu.nar a causa do 11tíglD.
't rata-ae , PQ~S, de proposta, esta noss.a, tie ôlcônc't:

§ 1Q - A Procuradoria Geral da uru ão tem por chefe o Procurado: II
Geral da União, nomeado pelo Presidente da R~públlcal de~tr: Cl- I
dadãos mai ore s de trinta e crnco anos, de no t ave r saoer Jurlçllc:
e reputação i Labada , submetendo-se p r e vi ement e ac Senado Federa_
a sua escolha e a sua exone r eção , < {

§ 2Q - ••••••••••

§ 3 Q - •••••••• •

§ 4 Q - Nas comarcas do ant er ac r , - a r ep r e s en t açãc jurí i c r e I a~

Unlão poderá ser delegada aos Procuradores dos ~stados O~ ac~

MunIcíploS

Acrescente-se,em consequêncla, ao

Art 65, Inciso lII, uma alínea:

Emenda moda f i cat r va do art. 1.53 I caput e seus pa
rágra fos 1Q e 4Q. da Subseção Ir;-a-ã Seção I .. de
Capítulo V, bem como aditiva ao Inciso 111, cc
art. 65, morü f aea t i va do rnc í so Xl do mesmo arti
go da Seção IV, do Capítulo I, do art. 95 da Se
Çã~ lI, 00 Capítulo lI, todos do 1ítul0 IV, O;
Organização dos Poderes e s i stema de Governo, e
ada t í ve ao art. 9º, do Ato das üa spos í cõe s Cons
t r tuc i onaa s Gerais e 'r r ana r t dr Las

e)

f) do Procurador Geral da União.

Dê-se ao aoc i so IX, do ar t , 65, a s equ Lnt e > redação·

EMENDA 2P019~Q--=2~ --, r.r-'''''''~
f!J SENADOR CONSTITUINTE ODACIR SOARES I L PFL _J

f!J PI ENARro

A const i tuaçâc tem que ser exp't Ica.t.e e clara quanto à prote

ção dos nOf:jSOS fnctaos , sua cultura, seu pa trrdmôna.c fís1.CO e terr1.

tor1.al. Não deve, contudo, conter pt-ava.t éqaos àqueles que se afas

tam da nação indígena, das suas raízes.

Art. são r-econheca.doa aos índJ.os seus daz-ed.tioa orJ.g1.náríos
sobre as terras de posse .:z.memor:z.al onde se acham permanentemente 12

ce't.azeece , sua o'rqena.zeçâo social, seus usos, costumes, lí.ngues,cr~n.

çes e trr-ada çóe s , competindo à una.âc a proteção desses bens.

§ IR Os atos que envolvam anter-eeees das comun1.dades l.ndíg,g,

nas ueeãc a par-tac rpeçâo obrigatórJ.a de órgão federal próprJ.o, sob p~

na de nuLa.dade ,

§ 29 A Le a regulará o ap'rove at emerrno de eecuescs hídrJ.cos ,.

a.nc Lus ave dos potiencr.a a.s enençét.acos e a exploração das riquezas m.!,

net-a r s em terras J.nd{genas, assegurando às comuna.dadea J.ndígenas paI.
tia.ca.paçâo nos r-e s uj, tiadoe ,

Art .. As terras de posse amerno'r aaj, , onde se acham pe'rmanentiemej;

te Lcce Laaadoa os fndaos , são deatu.nadaa à sua haba.t.açâo efet1.ca

às suas ativJ.dades p'r'odutia.vas , segundo seus usos, costumes e trad::L

ções, cabendo-lhes o Usufruto exclusivo das 'ra.queze s naturais do So

lo e dos recursos flt1VJ..BJ..S nela exaaten t es ,

§ 12 As terras referidas neste a't't1.go são bens inalJ.enáve1.s

e dmpr'eaoz-at Lve a.e àa União, cabendo a esta demarcá-las.

§ 22 É vedada a remoção dos grupos J.ndígenas de suas t ez-zas,

salvo nos casos de epa.dema.a , catástrofe da natureza ou de relevante

interesse pÚbl::t..co, garantido o seu retorno quando o risco e s t.a.ve r- el.!,
minado.

Art. Os Ineacs e as suas comunidades são partes legitimas

para anqreasa'r em Juízo em defesa dos ancereases e dire1.tos indíge

nas, sendo representandos pelo órgão federal próprio ou pelo M1.nis

térJ.o PúblJ.co.

Art. Os dz.z'e a tioe previstos neste Capítulo não se aplJ.cam

aos Inõaoe com elevado estágio de aculturação, que mantenham uma

conví.oênci.e constante com a aocaedade e que não haba.tiem terras an

dígenas.

JUSTIFICATIVA

t\'LENARIO
...r ..h~o/llST."e'ç;,o _,

EMENDA 2P019~-:-9:- ---'J f"~.;~~
(JSENADOR CONSTITUINTE ODACIR SOARES . _ _

Acre5cente-~e ao ar t i qo 612 parágrafo de nQ 39, ren~

merades os demai s , com a seguinte redação:

II§ :39 _ Quando da dec i são Judicial, na ação de de~

pejo e na de r eariteqr aç ão de posse, puder resultar lesão à co munld2-. I

de ou a grupo scczaL, o juiz ou o tribunal poderá suspender o proce,? \

Art. 65 - ••••••••

IX - aprovar, por mai cr i a absoluta e por voto secreto, a exone
ração, de of Icm , do Pro~curador-Geral da Repúbllca e do Procura
dor Geral da üru ãn , antes do termo do seu mandato.

Dê-se ao rnc í so lI, do art. 95, a segUInte redação.

Art. 95 - .
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11 - nomear I após aprovação pelo Senado Federal, os mInIstros do
Supremo Tr rbuna I Federal e dos 't r abuna r s Supe r i or e s ros chefes de
mrs s ão d.ipLomé t r ca de caráter permanente os gov~rnadores de
t er r i t ér i cs , o Procurador Geral da Repúbl~ca, o Procurador Geral
da uru ão , o pre s i dent e e os d i r e t ores do Banco Central

Acrescente-se ao ar t . 9Q do Ato das üa spos açõe s Cons t i t uc í ona i s
cerei s e trans i tÓrJ.8S, os se qu i nte s parágrafos:

§ - LeI complementar, de í.ru c í e t i va do Pr es i den t e da Repúb l r ca I

cn spor ã sobre a representação ex t r a j uda c a a I da Uru ão e a consul
t or i a Jurídica do Poder Execu t i vo , a serem exercidas pela Procu
radoria Geral da Fazenda NacIonal e pelo Consu j t or aa Geral da
RepúblIca, obe r r aoe s pelo Procurador Geral da Fazenda. Nac i ona I e
pelo Consultor Geral da República, r esnec t ivamente , or qana zada s
em car r e i r as e subme t i da s a r e qames es t atut é r i os pr épr i os ,

§ - As Autarqulas f'e de r a i s são representadas pelos seus Procura
dores, cujo r e q i me jur í di cc será o mesmo dos Procuradores da Fa
zenda Nac anna L e dos Consultores da Repúb l rc a .

EMENDA 2P01912-9-----------,
l: DEPUTADO GEOVAH AMARANTES

dos I
)

~Rc~ 1

PLI!:....RIO/COlllSSio/IUICOIl15Sio-----------,tJ PLENARIO
A T I V AJUSTIFI

2P019!~_-7~. --,
CASSIO CtINH:; J,1M:;DEPUTADO

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 45 das nf.epcaa.çêea 'rr-ens a.néra.as , do ProJeto de

consuatuição, a seguinte redação:

A emenda proposta pe'rnu,te a revisão de medidas que Levez-an

ao empxequa.amc na edrmna.s t ração púb'La.ca , A ampã aeção de um para ae a.e

anos se Justifica pela necessidade de eva.tex a consolidação de quadros

abarrota.dos de funcionários e sem quaLnEa.caçjio ,

JUSTIFICATIVA

"Art. 45 - F~cam extiz.nuoe os efeitos Jurídicos de qual

quer ato legislativo ou aõmí.msrrrat avo , lavrado há menos de

seas anos da promulgação da const.a tudção , que tenha por OhJg

to a eetiab.i.La.dade de aez-va.do'r da admand.s t reçêo da.z-e t.a ou an

õ r rete , a.nc Lue Lve das fundações Lna'ta't.ud.des e mantiades pelo

Poder Públl.co, adma.t.a.do sem concurso público."

= I'LElIANIO/cOllISsio/luacOlllssio ---,

,.,.,. Tt:nO/~USTIFlCAÇio -,

',EMENDA
tJÚO!xlUI!. 5l?ft&;:,)

(2f6 (20·"""(;";0-;--------,
I l .. i
I

Sendo Poderes da União o Executivo, o Legisla
t i vo e o JUd,1.~Clárlo, inconcebível é que o chefe da Pr ocurado r rji
Geral da llru ão" - cuja Iru c i at i va é neces sár i a não só para solução
dos corrflltos entre os par t a cu l are s e o Estado, mas também nos
litígIOS entre os Poderes - t i que absolutamente subor da nado ao
Pres1dente da RepúblIca

Pr ncu r ado r i a Geral 1~~resCl~dível, por ISSO, é que o chefe da
dente da Repdb Li ca mas t~~~~~ aOZ~ da fO~flança não só do Pres a-,
par, necessariameAte do ro o eg1s a 1VO, que deve par t í c r-
eventual de s t a t uLç ãn , r p cesso de sua InvestIdura e de sua

Além d1SS0 a demlss'b'l d d
com que as relevantes atribu1' Õ 1 1 1 a e a~ faz
sejam exercidas em caráter rebá e: da ProcuradorIa Geral da uru ão
pressões de toda ordem que ~ fleI l â' f sUJe

dltando-se
de Imedrato às

sempre susc r t a . e ;sa os bens da Nação quase

Quanto à representação d U -
do interIor - atrIbuída no § 4º 1 t a nlao nas comarcas
de nc aado s _ a sug:rida supressão ~~p :v~~:~~~~e a advo~ados c r e-,
manter-se a coerencra em face d § 20 d ne c es s a r r a para
belece O Ingresso nos car os 1nl o - o mesmo ar t rqn , que esta
concurso púbLi co de prov~s e tí C1alS da carreira somente por
CíClO da defesa .j urír c.aa.l da Unlã tul~s. ~sto s1gn1 r i ca que o ex e r-,
tenha as garantias decorrentes o 50 po e ser ccnf'er i oo a quem
com a admi m s t r açgn púb Li c a dessa forma de i nqr esso e vínculo

, No que concerne à represe t - t
e a co~sultorla JurídIca do Poder Execut' b açao ex r ajuda c i a I
sentaçao das autarquIas fecer-ar s I~O, 1 em como a repre
vânc i a e as características ~,a emen a eva em conta a rele-
sendo distintas da represent~~~6r~~~IC~:~S~: u~!:Vida~es, que,
fundem também com as atIvidades r ao , nao se con
merecem, por isso mesmo tratame~~muns da ~af~mInIstração púb Lac a e
mentares próprIas.' o espec i lCO em Le a s comple_

EMENDAS SUBSTITUTIVA

SubstJ.tua-se a redação do art. 47, das naspcsaçêe s

TranS1t.cmas , pelo aequa.ntie e

'''Art. 47 - são estáveis os a t.uaa.e eexvadoz-es da ünajio que , à
data da promulgação desta Conet Ltiua.çâo , contem, P!".

lo menos,dez anos de serviço público na adlnn1strê'

ção púb'La.ca dare t.e ~ nas autiaxqu a.aa e fundações 1n§.

tituídas e mantidas pelo Poder Púb11co,

r.r TU.TO/~USTI'ICAQio---_---------___,

gU1nte redação:
Acrescente-se parágrafo 5º ao artigo 7º t .com a se

l:PLENARIO

=- PLtHÃflIO/I:OllISsiO/lulcOlllnio --,

,.,.,. TUTO/~usTl'ICAQio --,

EMENDA 2P01911-1
tJ SENADOR CONSTITUINTE OOAC;;·-S-OA-R-E-S---------·

"§ 59 - Durante os períodos de férias escolares,

as empresas poderão contrJltar, sem vínculo empregatício, estuda~

tes que preencham os r e qua s Lt os legais para o exercício do trab~

lho,"

§ 12 - Os servadoras , de que trata este ar-t.aqo , na hJ.pót-ª.

Se de se encontrarem ocupando cargos vagos, serão

neles e âet.a.vadoe ,

JUSTIFICAÇllO

§ 22 - O da.apoa't.c nes:te ar-ta.qc não se apâ a.ca empregos

e funções de carater t.empor-érao , e aos cargos em

coma s.sjio e funções de ccnâaença , ou .que a lei dg

clare de La.vxe nomeação e derru.aaâo ,

O'õbjetlvo desta proposta é o de estimular a
ta de emprego a estudantes, durante os períodos de férias, de
que obtenham recursos f i nanceLr os compj ementar ea ao pagamento
seus estudos. A ausênc i a de v íncul0 empr eqat Ic í o importa na

ofeL
mode

dos
i se!!

§ 3' - Observando o da.spoat;o nos § 12 e 22, e a't.enda.daa as

necessidadés do serviço púb'l a.co , as const í.tuaçêe s

dos Estados e as Leis orgâni'cas dos nunacIpaos PQ

derão estender a estabJ.l1dade pneva.e'ca neste artJ.go
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JUSSTIFICATIVA

I.'

L'A"T1DO~
4 PMnB

eõmarn.etrreção ,

2P01915·3
'"UTOII--------------,

Deputado ULDURICO PINTO

EMENDA SUBSTITUTIVA

- O ArtJ.go 52 e seus §§ das naspost çõas TransitórJ..as do Projeto

de Constituição aprovado pela Comissão de Sistematização (Pe=.

dação Fl.nal) deve ter a seguinte redação:

Art. 52 - E concedida anistia a todos os que, no período dê
18 de setembro até a data de promulgação da ConstJ..tuição ou

tenha s a.dc punados , dema t adoe ou compelidos ao afastamento das

atiavLdade s remuneradas que exerciam, foram atingidos, em deco.!:,

rência de motivação excLuaa.vemerrt.e po LEt.ace , por atos de exce

ção, instJ.eucdoneae ou complementares, e aos que foram abrang,!,

dos pelo Decreto Leqds La't.avo na 18, de 15 de dezembro de 1961 ,

que não reverteram ao serviço atJ.. vo, bem como aos ating1dos P-ª.

lo Decreto-LeJ.. n 2 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas

as promoções, na inativJ.dade, ao cargo, emprego posto ou gradu,,ª

ção a que 't.e r a.am direJ..to se eet.aveeeem em serviço ativo, obede

c rdos os prazos de permanência em e tdvadeôe , considerando - se

pr-eencbaôcs toclas as exigências das leis e estatutos que regem a

cez-r'e Lr-a aos aez-va.dor-es públ Leoa civis E" milJ..tares, da adrm.nLe 

tração dJ..reta e z.ndz.z-e t.a ,

§ 19: - Os servãaoree CJ..VJ.S e militares am.at.deõoe receberão in

denização especial correspondente a soma da remuneração

dos últimos cinco anos. O pagamento da indenização ~sre "';.

ca.aI tomará como base a última remuner_ação do servidor, i!:

t.ua Laaada e será eeetavaõa até o término do exercício .fi
nanceiro subsequente ao da promulgação da ConstituJ.ção: '

22 - Picam assegurados os benefícJ.os estabelecJ.dos neste .art~igo

aos trabalhadores do setor privado, dirigentes e repx:esen
tantes sindicais, quando, por motia.vo exclusivamente políti

cos, tenham s a.do punidos,. demitidos ou compelidos ao afastit

menta das a't.Lva.dades remuneradas que exerciam, bem como aos

que foram impedidos de exercer a'ta.vd.dadee profissJ.anais em

va'r-trude de pressõoes ostensivas ou expeda.entiea oficiais si.

gilosos.

A Emenda propõe ae je t-or-neesa obrigatórJ.a a ação regressiva

contra o agente público responsável, dolosa ou culposamente, por

dano causado a terceiro e pelo' qual tenha a pessoa jurídica de

da.r-ea.t;o púb.La.co e as de dd r-ea t.c privado prestadoras de eez-va.çoa

púbfacoe r-esponda.do obj e'ta.vementie ,

E que a faculdade, enee j ade pela redação contida no ProJe

to de cons't.atuaçêo e que repete a norma boje vaqent,e por força do

§ ünacc do art. 107, da C.F., tem sido ob j etio de desmandos e omJ..§.

sões graves, ao argumento de que é mera faculdade e como tal pode,

ou não,ser aplicada a critério da aut.oz-a.dade ,

Assim, tem-se epã.aceôc ela contra os "eõvexeézace" ,mas não

contra, os amigos das autoridades, em burla sensível e inadm1ss! 

vel ao povo, que acaba respondendo por dano praticado dolosamente

por aez-va.dox público.
A emenda torna obrigatórJ..a a ação e, assim, impede a burla

pr-at.acaõa z-ea t er-adamerrt.e ,

JUSTIFICATIVA

§ 32- - Os que, por motivos exclusivamente polítJ.cos, foram ca~slaqos

ou t.aveeem seus ea're í.eoe políticos suspepeos no per-Iodo de

15 de Julho de 1969 a 31 de dezembro de ;t969, por atq ~o. en

tão PresJ.dente da rEtPúblJ..ca, poderão requerer ao Supremo. Tri

bunal Federal o rel"'''''I1''\'1ecJ.mento de todos_os direitos e vanta

gens J.nterrompidas pelos atos punitivos, desde que comprovem

terem c:;ido estes elovados de vfcac grave:. '

§ 42 - p,. reversão ao aez-va.ço ativo fica condicionada ao interespe. da

EMENDA
tJ

= TEltTOIJU5Tlr'ICAÇÃO -,

r

~,."""~"4 PMDBDeputado ULDURICO PINTO

2P01914·5
------------,

EMENDA DE PLENÁRIO
Nos termos do a t.em 11, do art. 3 2, do Regimento Interno da

Assemblél.a NacaonaI ConstJ.tuinte, altera-se a redação do § 10, do

art. 44, do ProJeto de Cona'ta t.ua.çâc para os termos aequurrt.ea

"Art. 44 -
§ 10 - As pessoas jur-Iõacas ae dar-e a t.o público e as de

da-re a t.o p'r r.vado prestadoras de aez-va.çoa pÚbll.CO~

responderão pelos danos que seus agentes, nesta

que ã a.dade causarem a -t.e r cea r oa , sendo obrJ.gatóna

a ação r-eqxes s a.ve c.ontra o xeeponaéve L nos cê,

50S de dolo ou culpa".

aos sarvaõores estaduais e muna.cd.pa a.s , respectl.vª

mente, vedado o estabelecimento de condições de

maJ.or benefícJ.o. lI

A eet aba.La.dade excepcaonar e euticmeitiace de todos os

servidores eeôerna.s , e atiaduaas e muna.c a.pe a s , a.nc Luanve da adro1=.

nistração a.nda.r-e't.a e fundações, pelo só fato de contarem cinco

anos de aez-va.ço , é meda.da que, por seu caráter Lmpo sdt.a.vo e sua

abrangência, acarretará serIes imcs pre juIzos aos Estados e Munl:,

c Ipaos , não só em termos f a.nance a.r-oa , corno também no que se ref-ª

re à qua La.dade do eexvaço ptibLr.co , que é assegurada através da

seleção meda.errt.e concurso.

A meda.de , por expressar ni 't.a.damerrte uma opção de con

veru.ênc i e e cpor-t.una.dade , não pode e não deve ser 1!!!.

posta aos Estados e nunac Ipaos por uma Consti 'tuação Federal que,

atendendo ao clamor naca.ona I contra a excees ava centre t i aaçêo

das dec a aêes na esfera da unaão , se pretende resguarde efetJ..v,ª,

mente o prancIpao federativo e a au't.cnorm.a mund.cxpeL,

Mas, além de rerJ..r esses pr-ancIpaos , o artJ..go 47 é

também a.ncompa t Lve L com d a.vez-ao s outros. É o caso do art. 19B

que impõe cond a.çêes rJ..gorosas não só para a concessão de qual.-ª.

quer vantagens a aer-vz.dor-ea ou aumento de venc amerrt.oe , como

também para a cr-aaçâo de cargos e a contratação de pessoal.

É aa.nda o caso do artigo 50 das na.spos r.çêea Transit.Q

rnas que manda se promova, em todos os nívea,s de governo, a com.

pet aba.Laaaçâo entre os quadros de pessoal e as nece aaa.dades do

s ez-va.ço públl.co.

FJ.nalmente, a ea't.aba.La.dade do artigo 47 não se co,!!!

padece com os amper-atia.voa de LeqaLa.dade , ampeaeoaLa.dade , mor,ª,
lidade e pub.La.ca.dade consagrados no artl.go 44.

Em síntese: o que a constJ.tuição dá com uma mão em

termos de fortalecimento da federação, autonomia municipal, mQ

r-eLa.dade pública, contenção de despesas com pessoal e racJ..onallo.

zação do aez-va.ço púbLa.co , tira com a outra.

Aeaam, para po s s a.ba.La,tar que os Estados e MunJ..cípJ.os

tracem e pxat.a.quem uma po'tLtace de pessoal que obedeça as r-ª.

gras e pr-anc fpaos antes menc a.onadoa e, sobretudo, atenda às

suas neceas a.dade s e convena.êncLe e pr-ôpr-a.e s , e specfãace s e p,g

culiares, é absolutamente ampr-escrddve j seJa-lhes facultada

não l.mposta a adoção da e s t.abc.La.dade excepcional, conforme
proposto na presente emenda.

= HXTOIJIJ5TIFICAÇÃO-------'--'---------;

r

EMENDA
I!J
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JUSTIFICATIVA

..,..._-''---'---' --'---'---'_TUTo/~uSTlrlç.çío----'------------____,

SUBSTITUA-SE o ARTIGO 125, ALTERAAOO-SE SIMULTANEAMENTE

o SEGUINTE, PELO QUE SEGUE:

1) Os Constituintes aprovaram o Regimento Interno da Assembl,!

ia Naclonal constftumte prevendo una Subcomissão de Garantia da Cosntituição, Re

forma e Emenda;

.1ISTIFlCATlVA '

§ 20 - Compete ao Tnbunal constatucional:

I - por solicitação do Presidente da República;
a) examinar previamente a constitucionahdade de

qualquer norma constante de tratados, acordos

e atos internacionais;

b) autorizar a decretação do estado de sítio ou

de estado de emergência;

11 ..: declarar, mediante provocação de parte:
a) a inconstituciona1J.dade, em tese, de Iea ou

norma com força de Iei ;
b) o não cumprimento da Constituição por omissão

das medidas Ieqrs.latdvas ou execut ívas' neces

sárias para tornar exequíveis e efetivas as

normas constitucionais, assinalando ao órgão I

do Poder Púb1J.co competente prazo para a ado
ção dessas providências, sob pena de reaponsg

bilidade °e suprimento pelo Tribunal Constitu

cional.
111 - processar e Julgar originariamente:

a) as controvérsias relativas à legitimidade

constitucional das leis e atos com força de

lei, emanadas da União e dos Estados;
b) os conflitos de atribuições entre os poderes

, da União, ou aqueles entre a União e os Esta

dos, ou entre estes e os Municípios;

c) as acusações feitas contra o Presidente da Repúbl!

ca e os Ministros de Estado;
d) as demais matérias que lhe atribua a lei COfTlllelt1et2.

tar;

IV - Julgar em grau de recurso as decisões dos rribuoais I

que:
a) recusem a aplicação de qualquer norma, com funda 

mento na sua inconstitucionalidade;
b) apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja s1- 1

do suscitada durante o processo.
§ 32 _ O procedimento de acusação contra o Presidente da Re

pública ou Ministro de Estado, com o objetivo de alcançar a declaração de sua des

tituição do cargo, por violação internacional da Constituição, será oferecida pelo

Presidente do Senado Federal e deverá ser procedido de moção subscrita pela quartal
parte e aprovada por mais dois terços dos membros de cada Casa do Conqresso Nacdo-

n~. I
§ 4º - Os recursos para o Tribunal Constitucional são restri

tos à questão da inconstitucionalidade,
§ 50 - Quando a Corte declara a ilegitimidade constitucional

de una norma Leqal, ou de um ato com força' de lei, a nprma ãeaxa de ter efdcácra a

partir do dia imediato à publicação da sentença,

§ 6!! - Não tem efeito retroatavo a sentença do Tribunal ~

declara a inconstitucionalidade de uma norma, no todo ou em parte.
§ 72 - No exercício de suas atribuições, o Tribunal Constitu

cional poderá dividir-se emCâmaras,
A renovação dos membros do Tribunal Constitucional

far-se-á, por quartas partes, a cada dois anos.

Os membros do Trlbunal Constitucional serão designados'

por um período de oito anos, desde que o pleno exercfcro desse mandato não ul

trapasse a idade-limite de setenta anos, vedada a recondução.

Art. 126 - Não poderá ser escolhido Ministro do Tribu 

nal Constitucional que esteja no exercício de mandato executavo ou legislati 

vo, de cargo de Ministro ou Secretário de Estado, ou tenha exercido qualquer
dessas funções até quatro anos antes da escolha, sendo que Iea complementar e~

tabelecerá outros casos de lncompatibilidade,

§ 1. - O Presidente do Tnbunal Constitucional é eleito

dentre seus merrtJros, para mandato de dois anos, ~ vedada a recondução.

2P019Hi-l
ULOOijICO~piNTÕ----------------'

:;

Em razão daaao ; adotamos o errt.endamentio , auçer-ado em ª
néã aee e debates, e -z-efe r-endado pelo consenso dos segmentos con

sultados.

§ 72 - Aplica-se o disposto no artJ.go 62, § 32, da const.a tuaçâo a

todos os atos que se tornaram a.nauacet dvea s de epr-ec a.açjio I

pelo Poder .ruãacr.éxao , a par-ta r de 12 de abr-a.L de 1964.

§ 82. O da.apoet;o neste art1go apã a.ca-ese a.queLment;e aos praças das

Forças Armadas expulsos ou La.cenca.adoe compuLeor-aementie do

eexvaçc et.avc , em deco'rz-ênca.a de motavação excLuaa.vament.e '

po t.Ltace ,

§ 92 - Os dependentes dos eez-vaôoxe s C1V1S e milJ.tares e dos tra 

balhadores abrenqaôos por este ar-caço Já t'e t ecados , ou des,ª

parecidos, terão d a'r eat.o às vantagens pecuna.ér i.e s da pensão

correspondente ao cargo, função, emprego, posto ou graduação

que 't e'r a.am aa.do asseguradas a cada benefa.c r.éz-a.o desta anis 

tia.a , anc Luenve a 'índeru.eeçêo e spec m t , até a data do falecJ.

menta.

A emenda se propõe a restabelecer da.r-e a t.os , arbitrar1amente

suspensos pelo r-eqame de exceção, a.ne t.auz-ado no País.

As da.sposí.çêea pez-ta.t.ent.ea , ora apresentadas, va.eam a expli

c a t.a'r as pz-ez-xoqatia.vaa pecuLxe're s à f1gura Jurídica da ana.s t a.a e,

edemeo,s , conaadexam supr-ados OS r-equas a tos que se af'eaçoem a cargos

e car-reaxa s , no âmb1to do ae'rva.ço públJ.co C1V1l e ma.La.tia'r, tanto

quarrt.o s no setor pr-avedo ,

t E bem de ver, aande , que o texto busca ampedax l.nterpretações

z-ea'tr-Ltia.va s e até mesmo excludentes de dnz-ea.tios , segundo OCorre

em eXgmes de processos adma.naatrre tia vos.

o Tribunal Constitucional, com sede na Capital da União

e Jurisdição em todo o território nacional, é composta por dezesseis Ministros

nomeados pelo Presadente da República, sendo dóis designados pelo S.enado Fede

ril, doIs pela Câmara dos Deputados, quatro pelo' Conselho Nacional de Magistr2.

túra, 'dois pela Ordem doo Advogados do Brasil, d01S pelo Ministério Públlco da

união "'e~quatro de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo.

: I;. ~ Parág;-afo lilico: Os ministros desrqnados P~lo Conse~ho'

Na,cional de Magistratura ~eFão obr.ipatoraamente escolhidos dentre juizes dos
restantes tribunais e os demais dentre professores de Direito, advogados de r~

conhecida competência, comprovada prática democrática e em defesa dos üírertos

Humanos, que contém mais de quinze anos de exercício profissional:

§ 52 _ Aos c i.deôâos que foram amped a.doe de exercer, na vade c ava t , â,

tra.va.dade pz-ofa.s s a.oneL eapecd z i.ca , em deco'r-rjinc r.a das Porta 

rJ.8S Reservadas do MJ.nJ.stérJ.D da Ae r-onáu't.a.ce n!! S-50-GM-5,de

19 de Junho de 1964, e nS! S-285-GM5, será conceda.da reparação

de natureza eccnômace , na forma que da.apueer 1eJ. de J.nJ.cJ.atJ.

va do Congresso nacional e a va.qoxer dentro do prazo de doze

meses, a contar da promulgação da cons'ta.tuação •

§ 62 _ Aos que,por força de atos Lna't.at.uc a.onaas , tenham exe'rc a.do grª

tiua.t.amerrte mandato e ter.avo de vereador. ser-lhes-âo computad:s,

para efeito de apoeerrtador-a.a no ee rvaçc púb.La.co e p'revadêncae

socaa j , os respectivos períodos.

EMEl'IOA
l?

r



0708

2) Trata-se de iniciativa Inédita na história constrtucíona 
lista do Brasil, o que evadercãa o acerto - mtel.rçente da proposta, def'íruda pelo

ilustre relator I uma vez que o apoianento patrocinado pelos membros desta consta 

tuinte fui completo, já que m.nguém questionou a suoconussão apesar das quase dez

mil emendas propostas ao anteprojeto do Regimento Interno;

3) A sutcomssão se debruçou com interesse e dedicação sobre'

as matérias a ela ainentes , Foram consultadas propostas encaminhadas pela SOCIeda

de, contrabuições dos conferencistas, Ministros, Ordem dos Advogados do Brasil, I

Conferêncaa Nacional dos Brspos do Brasil, dezenas e dezenas de sugestões dos Con~

t í.tumtes , Também no período de emendas, novas e proveitosas corrtr.íbuações foram I

arroladas;

r

providências não são tomadas, o Tribunal de Garantias Constitucionais poderá

ser acionado para suprir a omissão, reconhecendo a inconstltucionalldade e exp!.

dindo una sentença normativa, que valerá como lei enquanto o Legislativo não

providencie a integração legal de normas constitucionais,

CONS~

"' 'LlNAllIO/cONISdo/.UICOIll'"AO ---,

"' UXTOIJUn'rICAçAO ---,

~PA~T'OO~

~DB/BAHIA

2P01917-0
----------,

Art. 233 - .•••.•.•••..••••..•••.••.••.••

I - ....•••••••••

II - .

III - .

IV - ••••••••••••

§ 12 - O sistema énacc de saúde será financiado com recurso do 0L

çamento da aequr-a.dade social e por no mínimo 13% das xecea,tas da

unaâo , dos Estados, MunicípJ.os, TerrJ.tórJ.os e DJ.strJ.to Federal,

além de outras fontes.

Dá nova redação ao § 1 2 do art. 233 do ProJ. de conatã.tuação , que

passa a ser a seguinte:

Título VII, Da Ordem Econômica e Financeira;

Capítulo 11, Da Política Urbana;

SUprima-se no artigo 217 a expressão:
"Podendo ser operado subsidlariamente através de concessão ou permissão. 11

Há necessidade de garantJ.r xeceat.es para vLabat.a.aação do atendi

mento à aaude ,

o Estado deve ser obrigado a oferecer transporte coletivo de boa qualidade

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

r.r TlXTOIJUSTI"CAÇ:O'O ---,

= PLENAltlO/COIllISsAO/sUBCOIllISsAO ---,

EMENDA 2P0191~_-8 ---,
t:DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA

EMENDA

r

o sastesa puramente concentrado num Tribunal especaal.Izado

nasceu e desenvolveu-se na Europa. As Cortes Constrtucaonaí.s aparecem hoje como
uma espécie nova de poder moderador, sem predomínio, entre o Poder Executivo h~

qeraõrucc e o legislatlvo ainda como formulações tradícionaís , Espera-se que es

ta asseroléia especralizada vem sendo adotada em todo o mundo. Recentemente ad..Q.

tou-e o Peru, a üuaténala, Espanha, Portugal, além da Itália, da Alemanha, da '

Turquia, etc.
A vantagem é que se terá um Tribunal voltado para a defe

sa da Constituição como objetIvo único. No sistema difuso como o nosso a preoe.!:!.
pação dos Juízes é con a decisão do caso concreto e se puder fazê-lo sem a preE.

cupação com a questão de Inconst.ltucmnal ídade tanto melhor, e a Constituição I

vai flcando desprestiqrada. Por outro lado, o sa.stema di fuso encara a questão de

mconst.rtucíonal ídade de um ponto de vista puramente técruco, llma Corte Consta

tucional vê a questão sobre o pnsma dos valores políticos e sociaís incorpora

das no texto constatucronal , Essas razões, entre tantas outras, Justiflcalli a m.!::!.
dança de reqame,

Importante também, na proposta, é a consideração da incon~

tãtucaonal.adade por omissão. t algo que vem sendo adotado em outros povos: Por

tugal, Austna, etc. Trata-se de medida indispensável para a efetivação de pro

messas const.rtucacnaâs dependentes de providência legais anteriores. Se essas I

4) No momento da decisão, ao contrário do ocorrido em outras

subcomissões - após seis horas e meaa de discussão e votação, por esmagadora maio

ria f01 aprovado o relatório encaminhado à Comissão Técnica;

5) Especralmente quanto ao Tnbunal Constitucional, proposta'

aplaudida e reconhecrda roênoí.to da Subcomissão, no exato momento de sua votação

a decisão fua unânime (exceto pelo Constituinte Nelson Gibson) que, ausente no in~

tante da votação lia poateur.l", manifestou voto contrãrto:
6) Na última fase de emendas, à Comissão Temática, enquanto'

apenas cinco Constituintes propunham suprimir o Tribunal Constitucional, mais de

doze buscavam aprimorá-lo ou alterá-lo, sempre mantendo a idéia básica da iniciat.!

7) Quando da votação da conuseãc Temática, vinte e sete cons

t í.tumtes aprovaram o Tribunal Constitucional e apenas vinte regeitaram. Portanto,

por força reqimental é que o mesmo não fOI contemplado na Comissão Temática.

Por outro lado, quando a OAB, CNBB, Associação de Magistrados,
Associação do Mlnistério Público, Professores e Cientistas do Direito Constitucio
nal, eméritos Advogados, representantes da Sociedade Civl1, Políticos, Constitui 

tes e váraos movimentos populares pedem o Tribunal Const.i.tucronal , uma Subcornlssão,

aprova com convicção , em resparto a tão manifesta vontade apresento esta emenda. '
Mais ainda como relator Que ftn , expressando a pretenção, o desejo e o resultado '
não da minha vontade mas do coletivo ao qual serve o Relator, represento esta pro

posta.
Quanto ao conteúdo, opnrturudade , necessidade, mérito e vant.§.

gens do Tribunal CcnstLtucmnal. transcrevo argumentos do emérito professor José '

Afonso srtva.

convicção.

"0 sastema proposto atribui ao Tribunal Constitucional a com

petência privativa da Junsdlção constatucmnal . Aí está uma profunda mudança no I

sastena vigente. Hoje, a jurasdição conetatucíonat segue o modelo americano, em I

sua essência, ou seja, realiza-se pelo critério cirusc, segundo o qual qualquer j.!:!.

iz pode declarar a mconst.í.tucínnalãdade da lei, por via de exceção, rsto é, pela'

arguição da mconstrtucãonatidace em defesa do réu no processa concreto. Este sis
tema não gera por 51, a eliminação da Iea decla~ada mcnnst í.tucínnal , tanto que

outro juiz pode entendê-la constitucional em outro caso concreto. Isto corresponde

a um tratamento desaqual , porque num caso o réu ganhou a causa porque foi escolhid

sua arguição de mconstãtucionalldade, no outro ele perdeu porque não foi acolhida.
1:: certo que, entre nós, desde a Constituição de 1934, vem desenvolvendo outro crit
rio, o da junsdição concentrada no Supremo Tribunal Federal, por via de ação di

reta do Procurador Geral da República, que propõe ou não segundo sua vontade e
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JUSTIFICATIVA

Quanto a Reforma Agrár1a a S1tuação é trágl.ca. Países câ,

a t.a La s t ae desenvoLvaôos , a concentração da terra tem um padrão medao ,

m eoca edades ma.aez-áve í.s como a fnctae - paqua.seêc , ela é mua.t;o forte e

é conaa.dez-ada absoluta.

o capr.uaj.Esmo selvagem praticado no País nos dea xa num prl.v,ª

aqr-ér-ao , onde 0,9% das p'rop'ra.edades r-urea,s (47.800 grandes prQ

r-a.edades ) somam 31% da área aç racuj, tável.

Por outro lado, 88,6% das pequenas propriedades (quatro m.i
J óêes cento e sessenta e quatro nu.L e oatocentos pr-opra.etéraos ) sQ

am apenas 13,9% da área agricultável. Por 1.550, esse a'r-t.a.qo e o gra

e problema naca.ona L pxeca ae ser atacado.

Deve a reforma AgrárJ.a buscar resultados poj.Lt.acos (paz

cc ae ã ) , SOC1aJ.S (dignifJ.car a va.da no campo), econêmacos (pos

LbaLat.ando o a.nqxe aao no mercado interno de nuLnêee de bxeaa.Le a>

os e pos s ave jrnente melhor dasrr abuaçâc de renda) e ecológ1cOS(p,ª

o enveLhecamen't.o precoce do solo e a degradação amba.err-

~PAIlTIOO~

'ooB I Bj\HlA

PLE.N.IIRIO/cOloll'sAD/IUICOlllSdo-------------;

2P01919-6
,---------,

tJ PLENARID

Trata-se de luta dos trabalhadores para que tenham dírerto ao lazer e melhorar

a produt.ividade.

Título lI, Dos nfreatos e Garantias Fundamentals, Capítulo lI, Dos nírertos

sociaís, substitua-se o Artlgo 07, parágrafo XII pelo seguinte erumcaadoe

Duração de trabalho normal não soperaor a 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta)

horas semanais.

EMENDA
l:J DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA

r.r TEXTO/Jl.>sTlfICAÇÃO' --,

tJ PLENARID

EMENDA 2P01920-0------------,
l:J DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA

r.r-------- PI.t.NÁII10/ÇONI'sio/IUICOIlIUio-----------,

= TUTO/JUSTlfICJ,çio --,

SUbstItua-se no Título VII, Da Ordem rcorônuce e r'manceí.ra, Capítulo I, Art. 200

CONSTITUINTE HERMES ZANETI

PLENARIO

Será considerada empresa nacaonal a pessoa jurfrhca constltuída e com sede no

País, CUJO controle decisório e de capital esteja, em caráter permanente, ex

clusivo e Inccndrcãonal , sob a Titulandade direta ou Indrreta de pessoas fí

sicas brasileiras domiciliadas no País, ou por entldades de direrto público

interno.

EMENDA
r

2P01922-6
---------~

EMENDA SUPRESSIVA

Emenda Supressiva das msenções fiscais e exportações.

Suprimir do Título VI, do Capítulo I, Seção IH, IV e V; Art 1 182,

~ 32 , Item II "não J.ncidirá sobre prudutos lndustrializados destinados ao, exte

raor":

JUSTIFICAÇAO

Do Art. 184, ~ roa, mcfeo II, A, "sobre operações que dest ínem ao
exterior produtos J.ndustrializados, esclusive os semi-elaborados def'anídos em

Lei Comp.lernentar" j

do Art. 184, ~ 12, ítem V "exluãr da mcíríêncaa do imposto, nas ex
portações para o exterior, servrços e outros produtos além dos mencacnacos no
no §10, II, 1*A'llIj

Do Art 185, § 59, Item II "excjurr da tncaoêncta do impostq de
que trata o inciso IV expor-tações de serviços para o extemor».

A msenção tributárla dos produtos mcustrãej.areoos e serViros Que
se destinem às exportações fere os prãncfprors gerais enunciados no Art. J 170,

~ 1º, de que ':os impostos serão graduados segunda a capacrdade econômica!da con
tr-ibuínteve nu caso dos produtos Indust.raaldzedos e servaços exportadas,Io con-=
trabuanee final é essencialmente o consumidor dos países ricos. A isençãr do i!!!,
posto representa, a nível Intemacmnal , uma 'transfefênma de recursos tributá

rios dos países pobres para os ricos, uma tutal e absurda mversão da tendêncra

do mundo moderno, que atraves de uma redastrfbuâção operada pelas legislações
t.rabutár.las, procura cimíroar as desigualdades

Os disposrtãvos a serem suprãoudos terem ainda o artigo 180, dos

prâncípios getais, que diz Ué vedado aos Estados, ao Distrito Feceral e aos Mu
nicípios estabelecer diferença t rabutãraa entre bens e servaços ce qualquer n,!
tureza , em razão de sua procedência ou destino

r

= ,.EX,.O/JUSTIFICAÇill -,

PLENÁIIIO/COllptE'NÃRIIOiO---------j , rruJôlJããl

2P01921-8
---------,

JUSTIFICATIVA

E ampcr-cerrt.e reverter o quadroperverso no campo e na cadede

uma ampla ref~rma AgrárJ.a, Agrícola e Agronôm~ca

HERMES ZANETI

r

Tal emenda visa defender o Brasa I da sanha dos monopóllos mternacmnaí s, da

sangria externa que sofre o País nos dias de ncje e uma forma de preservar o

empresariado nacaonal .

Acrescenta-se Parágrafo un a.co ao art. 223:

liA política Punda.ázLa e a Reforma AgrárJ.a terão como um dos

eus ob j etia.voa fwndamerrtan.s assegurar a todo o trabalhador rural

cesso à propriedade na forma Lnda.va.dua L, coopez-at a.va , condomxne L, G:.Q.

cojeeave ou mista para o desenvolvJ.mento. de atJ.v~dª

JUSTIFICATIVA

EMENDA

De f a.na t.a.vamerrt.e a Conet.a.t.uarrt.e se coloca entre o moderno

r-ansrormeõor-, de ecorõo com a mei.oraa da população ore s i r e í.ra , e o

etrógaõos, conservadores, pz-a.va.Leqaedoa e e ancc-acéxa.cs .

r=T-~----------- TEXTO/JU9TIFtCAÇio _
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couber ao Capítulo VII do Titulo lI! do Pr'o j etro

o aequa.n t.e artigo e seu parágrafo únaco s
Capítu

06(sei5)

r''"''''~4 PMDB

11As leis ozdanéz-a.as sobre DJ.reitos Sociais _

lo II - serão aprovadas pelo Congresso xecacnea
meses. 11

JUSTIFICATIVA

PLENARIQ

EMENDA ADITIVA

r.r--------'LENIlIlIO/eOlllSS.iO/SIlBCCIlIBSÃO -,

Acrescentar, nas na.epos í.çêes Transitórias, o eequarrt.e s

EMENDA 2P01925-1
t: DEPUTADO .ross CARLOS SAB6':I::A-------------,

~""~l3J0 1JB8

Deputada ConstJ..truarrt e ROSE DE FREITAS

PlenárJ.o

!
'j

• Emenda ad r, tJ..va:

I
Acrescente-se, onde

de const a tua.çãof ê L,

I
IIArt. - É vedada a incorporação ao venc amerrt.c-ebese e aos proventos

do servidor púbâ.a.co de vantagens peascaa,s , em caráter permanente, ex
I ceto o ada.caonaL de tempo de eervaçc , Lama'tado ao máxnmo de 35% sobr
t c respectJ.vo valor."
I

r.r-------- PL[MAIlIO/COIlISsio!IUICOWISSÃO-----------,

EMENDA 2P01923-4------------,

JUSTIFICATIVA

2P01926-9

PLENilRIO

A busca de uma NOVA ORDEM SOCIAL é aspiração de milhões de

br-as a.Leazos , face a perversa realidade que vavemoe , Devemos, poz.s , ecd

lJ.zar todos os mea.oe que possam conta-a.buar- para reverter este qUadro:-

Torna-se necessário, como forma complementar, que se faça

aprovar o complexo de Leas oxdanéz-r.as , a fim de que a Nova Carta tenha

a abrangência, det.ermaneçâo , respeito e e f a.cécLa sobre as questões que

digam respeito aos üaxea.uos accne í.s , até para se evitar o al:ontecido

com a Constituição de 1946, que va.qoz-ou durante 21 anos e mua tioa di"sP.Q.

sdt.avcs ãavcxéveas aos trabalhadores nunca foram regulamentados.

EMENDA ADITIVA

T!TULO Ir - CAP!TULO IV -' ARTIGO 16 - PARÁGRAFO 99

Acrescenta ao final. do Parágrafo, o seguinte:

, cl~scl. q,ue oancliclato! à %'uleiQio, %'upeitaclo O clispo!to no
fi9 !lu!;@ a%'HIlCl.

CONSTITUINTE PEDRO CANEDO

r.r TtllTO/JusTIFleaç.io --,

EMENDA

r.r--------------eONSTlTlIlfIITr:,_;- -,

'\- . ~.,,:. '--{--

zê/

2P01924-2------------,

1'§ l1nJ..go - O da sposto no e r t aço 6!:!., §. 4:, não se aplica ao~ serY1do 
Ires púb'Lacos , quanto a dar e a tos adqud.r-Ldoe errt.ez-a.o'rmerrte a va.qencae
desta const a tuaçâo , no que contrariem os prdncIpaos nela estebeLeca-.

doa ;"

Emenda AditJ.va:

Quanto ao Caput do Art~go, sabe-se que a causa pr-a.nc ape L de
prolJ.feração de super-c se j.é r-aos conheca.dos naca.cne Lment;e come. "ma
r-e jés" é uma z'o't.a.nea.r-a anccrpor-eçâc de vantagems e grat~f~cações

umas sobre as outras, gerando desproporções remunarat ér-aes chencg
ladas sob o pé Lao do da.r-e a.t;o "adquar-a.do'", passando o eceeeôrac a
ser mua.ties vezes eupez-a.oz- ao pr-a.ncLpa L,

Outir-oes am, é cedaço que não há da.z-ea.t.o aõqua.r-adc contra a
conat.a'tu.í.çâo , No entanto, convém que ha j e regra explícita que evl:,
te e rquaçêes de permanência de eaxeaeos amor'aaa p'reexa.etent.eaç coj;
duzindo controvérsias que levem ao deere speato da ConstJ.tuição
sob a apaeêncae do manto tutelar da Leqe La.dade ,

Deputada ccnet.i.euante ROSE DE FREITAS

Acrescente-se Atos das na.spcsu.çõe s Cons t Ltiucd.one z.s Gez-ea.a .e Tran-

s a, t.ér-ae s , onde couber:

r.r PLr:NIl",rJ/eOlllss.io/suleolllss.io ---,

r.r TElfTQ/~IISlIFleaç.io-__-- ___,

EMENDA

IIArt._- "Noventa da.a s após a promulgação desta Constituição

serão z-ee La.ze daa eaeaçêes para Pr-eaa.derrte da Repúb.l.a.ce de

acordo com o preva.stc no Artigo 91 da ConstJ.tuição, tomando

posse o e Leat;o em trJ.nta da.e s após a proclamação do result-ª.

do.

§ unacc - O TrJ.bunal supe r.i o.r Elel.toral regulará o processo

e Le r tora I e adotará as p'rovadênc í e s necessárias, z-espea tada

a const â'tuaçãc e a leg:Lslação va.qerrte , assegurando a.ncLuaa-'

ve o acesso dos candadet.ca e par t aôos à p:ropal;Japda e Lea to 

Tal gratuJ.ta pelo rádio e eeaevxeêc ,

JUSTIFICATIVA

ccnsiôererôô a neceseadade de ser encerrada a translção ~o logo seja

prcmulgada a constatuíçâo, o texto proposto faxa reafazeção de e1eic?0 presiden

caaã dentro de 90 daaa,

Por cetro laâo, atrJh.n. ao '!SE poâer de regular essa eleição nos ter

nos da leg1S1açào vaqerrte, can prevasâo ze'letava à propaganda ele~~.

r

JUSTIFICAÇÃO

A forma como está r-edâ.gado o referido parágrafo no Projeto de

Constituição "Ali é a seguinte:

"são inelégíveis para qualquer cargo, no território de jurisdi

ção do titul..ar, o cônjuge ou os parentes até o segundo grau, por cansS!!
güanddade , afinidade. ou adoção, do Presidente da Repúbl.ica, do Gove!:

nadar e do PrefeJ.to que tenham-exercido mais da metade do mandato,

ressalvado os que já exercem mandato eletivo."

Desta forma fica possibilitada a instituição da f'am.í.La.ocr-ec Le ,

tão condenada pelas correntes democrâticas e por maiorJ..a absoluta da

sociedade brasileira. Com minha Emenda Aditiva, pretendo, juntamente

com os demais signatários da mesma, refletindo maacrda absoluta dos

ccnsta'tu.lrrtea , impedir s por exemplo, que um governante s não tendo

prido mais da metade do tmanda-to , indique e apóie um seu famJ.~iar, se

ja filho, esposa, etc para concorrer a uma cadeira na Câmara de Ve

readores de qualquer cidad~, visando até a suoessão do próprio go
vernante na eleição seguinte, já que o vereador estará então inves

tido num mandato eletivo, nem precisando que o governante afaste-se

do seu cargo.

Crendo não ter sido este o obj etivo da Comis~~o de Sistematiza

ção ao aprovar o texto atual, penso ser, a acolhida desta Emenda, um
consotaõa ão dali a1'"
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208 - Adroaldo Streck

209 - Carlos VJ.nagre

210 - João Natal

211 - Walmor de Lucca

212 - Wagner Lago

213 - José Dutra

214 _f Enoc ví.eaxa

215 Francisco Dornelles

216 Cristina Tavares

217 Luiz Soyer
218 Antonio Mariz

219 lotaria LÚcJ.a

220 SigmarJ.nga Seixas

221 - Moysés Pl.mentel

222 - José va.ana

223 - Sérgio Werneck

224 - Ivo MaJ.nardJ.

225 - Luis Roberto Ponte

226 - Fernando Cunha

227 - MJ.raldo Gomes

228 - Carrel Benevides

229 - õecvana Borges

230 - z-euro Sampaio

231 - Beth Azize

232 - Arnaldo Martins

233 - Arnaldo Moraes

234 - HélJ.o Costa

235 - Carlos VJ.rgIIJ.o

236 - Ganda Jamil

237 - Renato Bernardi

238 - José steurIcao

239 - ArtenJ.r Werner

240 - Dálton Canabrava

241 - Arnaldo PrJ.eto

242 - nem.sar Arneiro

243 - Mozarildo Cavalcanti

244 - Chagas Duarte

245 - Gonzaga Patriota

246 - Rubem MedJ.na

247 - Asdrúbal Bentes

248 - Percival Muniz

249 - João Paulo

250 - José Carlos Grecco

251 - Mário MaJ.a

252 - Rachid Saldanha De r aa

253 - Ronan Tito

254 - cecson Camata

255 - ~urí.cJ.o Correa

256 ..' POmpeu de Sousa

257 - Louremberg Nunes Rocha

258 - João Calmon

259 - naxceu CarneJ.ro

260 - Jarbas Passarinho

261 - Amaral Netto

262 - José Lourenço

263 - serre.mho Furtado

264 - Brandão Monteiro

265 - Juarez Antunes

266 - Lua.z Salomão

267 - Virgíll.o Távora

2.68 - José nacha

269 - Iram sexaava

270 - Olavo Pires

271 - GJ.l César

272 - r.avot.eaee Maia

273 - Gastone Righi

274 - Nion Albern

275 - Waldeck Ornélas,

276 - BasílJ.o VillanJ.

277 Ra.caxdc Fiuza

278 Daso coimbra

183 - Fernando Santana

184 - Aldo Arantes

185 - Ronaro Corrêa

186 _ Chagas RodrJ.gues

187 - Sandra Cavalcanti

188 - Guilherme Palmeira

189 - ottomar Pinto

190 - Anna MarJ.a ..Rattes

191 - Chagas Neto

192 - Jonas Pinheiro

193 - Divaldo Suruagy

194 - Arol,de de Oliveira

195 - Ruy Bacelar

196 - Lídice da l~ata

197 - Wilma Maia

198 - Haroldo"Sabóia

199 - Agripino de OlJ.veira Lima

200 - Antonio Farias

201 - José Paulo':Bisol

202 - José da Conceição

203 - RUy Nedel

204 - Christó';ai)l ChLaz-ada.a

205 ..;;. Jovanni Massl.nJ.

206 - Antonio fe,rrel.ra

207 - Alércio. Dias

138 - Fernando Gomes

139 - Genebaldo Correia

140 - Del Bosco Amaral

141 - Affonso Camargo

142 - Mendes Botelho

143 - Nélson Seixas

144 - Adhemar de sar-ros Filho

145 - Florestan Fernandes

146 - Siqueira Campos

147 - Sotero Cunha

148 - José Luiz de sá

149 - Osvaldo Coelho

150 - Gérson Peres

151 - Moema São Thiago

152 - AntonJ.o de Jesus

153 - Vinicius Cansanção

154 ... Rosa prata

155 - Raul Ferraz

156 - Salatiel Carvalho

157 - cbaco Humberto

158 - Pedro CeolJ..n

159 - Lézio Sathler

160 - Nyder Barbosa

161 - Nestor Duarte

162 - Nélson Aguiar

163 - Marcos LJ.rna

164 - HilárJ.o Braun

165 - Paulo Delgado

166 - Nilson GJ.bson

167 - Jorge Arbage

168 - Paulo Macar1ni

169 - Ivo Lech

17O - Carlos Albe:r:to Caó

-171 - Osvaldo Bender

172 - Aloysio Chaves

173 - AlbérJ.co Cordeiro

174 - Raimundo Bezerra

175 - Manoel Ribeiro

176 - Inocêncio ot íveo.re

177 - Nilso Sguarezi

178 - Roberto Freire

179 - Oswaldo Trevisan

180 - Messias co í.s

18~ - Alo.í.sJ.o Vasconcelos

182 - Ademir Andrade

Reis

- Célio de Castro

- Alexandra Puzyna

- Anníbal Barcellos

- Ubiratan AguJ.ar

- Sólon Borges dos

Paulo Roberto

Paulo Silva

t-1auro Borges

69 - Márcio Braga

70 • Antonio Gaspar

71 - Jofran FreJat

72 - Aécio de Borba

73 - José FreJ.re

74 - MárcJ.a Kuba tschek

75 - Délio Braz

76 - Marcondes Gadelha

77 - Mauro MJ.randa '

78 - Jalles Fontoura

79 - Gabriel Guerreiro

80 - Maurício Fruet

81 - Roberto Brant

82 - Nªlson Wedekin

83 - Severo Gomee

84 - Egidio Ferreira Lima

35 - Celso Dourado

86 - Almir Gabriel

87 - Raul Belém

88 - Alceni Guerra

89 - AJ.rton corõea.ro
90 - naguJ.to VJ.le~a

91 - Marcelo Cordeiro

92 - Mauro Campos

93 - Francisco Rossi

94 - LÚcJ.a B~ag.:l.

95 - Manoel Castro

96 - Rita Camata (em apoiamento)

97 - Ziza valadares

98 - Mauricio campos

99 - Jutahy Júnior

100 - Virgildásio de Senna

101 - Aécio Neves

102 - vave.tôc aaebcsa.

103 - Euclides Scalco

104 - Pimenta da veiga

105 - José Maria Eymael

106 - José Agripino

107 - Ronaldo césar Coelho

108 - Nélson Carneiro

109 - NapftalLAlves de Souza

110 - Paulo Roberto Cunha

111 - Rodrigues palma

112 - Paulo Ramos

113 - Tadeu França

114 - Amaury Müller'

115 - Assis Canuto

116 - o1.on1s10 Dal Prá

117 - Adylson Motta

118 - José Elias Murad

119 ~ Flávio Rocha

120 - José Carlos Sabó~a

121 ~ Edmilson Valent1m

122 - E.5iuardo Bonfim
123 - Jesus Tajra

124 - Fábio Pe Ldmarm

125 - Augusto Carvalho

126 - Jorge Hage

127 - Dirce Tutu Quadros

128 - Hermes Zanetti

129 - José Egreja

130

131

132

133

134

135

136

137

35 - Bonifácio de Andrada

36 - Raquel Cânlitlo

37 - Gustavo de Faria

38 - José Carlos ttarcans

39 - :;3rgJ.o Drito

40 - Atila LJ.ra

41 - Jesualdo cevajcaoeí,

42 - '\lvaro "'aC~lCCO

43 - José Moura

44 - ValmJ.r Campelo

45 - ,:)iIdo soaaí.n

45 - .1aria de Lourdes Abadia

47 - HeiTa Filho

llB - :?el~.,c ten tcs

1:J - Arnold FJ.oravante

50 - virgílio Galas:;i

;:)1 - :::és"lr (:.:11s neto

52 - llello Reis

53 - Roberto campos

54 - Delfim Netto

55 - Victor Faccioni

56 - JaJ.ro Carneiro

57 - Stélio ui.as

58 - Leur Lomanto

59 - octávio Elísio

60 - ~zio Ferreira

61 ~ Paulo Marques

62 - Roberto Je:eferson

63 - José Mendonça

64 - José LJ.ns

65 - Humberto Sout....
66 _ Herâclito Fortes

67 - paulo Pimentel

68 - Erico pegoraro

01 - pedro Canedo

02 - Ubiratan Spa.neLl.a

03 - Arnaldo Faria de sá
04 - Oscar Corrêa

05 - Roberto Balestra

06 - Ra.oaxdo Izar

07 - 01.On15io Hage

08 - Gilson Hachado

09 - Maluly Neto

10 - xanoat Castro

11 - Paes Landim

12 - João Rezek

13 - Edrne Tavares

14 - João da Mata

1 5 - João Nachado Rollemberg

16 - Victor Fontana

17 - José Camargo

1 8 - Jorge Bornhausen

19 - Cláudl.o AVJ.la

2g - Eduardo Moreira

21 - Ruberval Pl.lotto

22 - Carlos Cha.axe L'l.a

23 - Mendes Ribeiro

24 - Saulo Q.1eiroz

25 - nneonaocarãos Mendes Tha~

26 - Nélson Sabrá

27 - aarcc Mac Le 1

28 - José Tinoco

29 - José Queiroz

30 - Eraldo Trindade

31 - Jayme Santana

32 - José Jorge
33 - José Thomaz Ncnô

34 - Lúcio Alcântara

ASSINATURAS
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279 - Benito Gama 283 - Aluí.z~o Bezerra

280 - pomançoa r.ecne i.Lr 284 - Paulo Zarzur (em

281 - Joacl. Góes 285 - Tl.to Costa

282 - João de Deus 286 - Nelton Frl.edric~

epoaamerrto)

cobrança da dfvaôa ativa federal, bem Como desses das eut.erqua.aa fe

dezec.s , e ainda dos órgãos de assessoramento JurídJ.co dos Ministérios,

ho je a.rrt.eqz-adoa na legalmente denominada Advocacia Consultiva da União~

A Emenda proposta, ao possib~litar que a representação, judio.

cial e extrre judãcdar , da União pela Procuradoria-Geral da União, se fã

ça diretamente ou por órgão vinculado, quer viabilizar que a legisla

ção complementar prevista no § 22 do mesmo artigo 153, ao estabelecr e

tJ PLENARIO
I'LENAlllO/COllllssio/SUICllllIISSio---- --,

organizar a Procuradoria-geral da trnaãc , da.eponbe sobre a eonvenaêncaa

de manter órgão especializado nas causas referentes à matém.e fl.scal,

sobretudo na cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ati-

va.

.Ll...... lp/eoulssÃO/.U.COllllIIlÃO----------,

§ 44 - É plena a liberdade de assoc1ação. para
rans l1ci tos, exceto a de caráter paramilitar. A fundação de
aaeocaaçóes i ; , "

JUSTIFICATIVA

Dar ao § 44 do Art. 62 a seguinte redação:

Deve-se acrescentar que há liberdade de aasocaa
ção. mas para rane 11c1tOS •

,tJ PLENARIO

EMENDA MODIFICATIVA

PI/ENáRIO

.l,lUllIO/COUISIÃo/luacO... llio- --,

,- CO.ITlTUI.Tt

r' AJ(Rz,J.•..+o 6,...",+)
_ IIIII.. ATU....

..,,- TlXTO/JUSTlrtC"l:ÃO, _

~-_-_---------CO/llnITul.TJ:-_---------~,--

r

I
I.[

De outra parte, quando agora se quer atribu1r à Procurador1ª

-Geral da União apenas a coordenação e orientação das ativJ.dades de

consultoria e assessoramento Juríd1co do Poder Executivo e da adminis

tração em geral, por igual poss1bJ.11ta a manutenação dos e truaa.s servi-

: ços Jurídicos dos diversos Ministér10s e autarquias, com atr1bu1ções

meramente consultivas, as queae , no ent.anto, devidamente ant.eç reôaa no

I sistema de consultorJ.a Jurídica da admin1straçâo federal, encabeçado p~

: la ProcuradorJ.a-Geral da trnaâc como instância máxima, ficam subordina

I dos à coordenação organizacional e funcional dessa, e também vancur.a

l dos com obr-açeuorueôede à sua or-aent.eção nas atividades de consulto-

: r-a,e e assessoramento Jur.Í.d1cos, extensiva em caráter normativo a todos

I os órgãos e entidades da edmãna.snr-açêo federal.

EMENDA MODIFICATIVA

DEPUTADO ROBERTO BRANT

EMENDA
t:

PLENARIO

= n::nO/JUSTlrl;...çio --,

"Art. 153 - A Procuradoria-Geral da União incumbe, dirg,

tamente ou através de órgão vancuãedo , a representação Judi

cial e extraJudic1al da União, e a coordenação e or-aerrteçâc

das e t a.vd.dedea de ccnsuã ccc-aa e assessoramento JurídJ.cos do

Poder Executivo e da administração em geral. 11

Dê-se ao art. 153 a aeçuant,e redação:

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao anca.se 11 do az-t.a.qo 184 a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

"11 - operações r-e Lac.r.vas à circulação de mercadorias e

sobre prestação de serviço de transporte interestadual e in

termunicipal, Lnc.Luaa.ve de carga pr-ôpri.e , e de comuna.ceçâo,

aa.nda que as operações e as prestações se a.nac ãem no exte

r10r. 1I

A redação que se propõe dar aos d Lsposativo acxeacerrt.a a ex

pressão "a.ncLuaa.ve de carga próprl.a ll •

A Constituição Federal, na redação da Emenda conet.atucaccnar

ne 1/69, estabelecia no anca.se VII do artigo 21 a competência da ünaâc

para l.nstituir ampoatio sobre "serviços de transporte e comunicações ... "

• Em sucessivas batalhas j udacae a.e , firmou-se o entiendamentro que referi

, do imposto não Lncãda.e sobre o transporte de carga pz-óprt.a , Mencionado

entiendamentro proporcionou conaauec-éve í, fonte de evasão trl.butárl.a, ra

zão por que veac a Emenda ccnstacccacnaa nf! 27/85, com vigêncJ.a a par

tir de 12 de j aneaz-c de 1986, excluindo do aneã.sc antes referl.do a ex

pressão "transporte" e acrescentando um novo ancâ so , o de n 2 X, aSS1m:

transportes, salvo os de natureza estritamente munacape í , Fl.COU cristª

l.inamente demonstrado que o tr1buto passaria a l.ncidir, como sempre se

pret.endeu, sObreotransporte em si, indepehdentemente de corresponder

ele a uma prestação de eexvaçc ou não.

r

o tratamento consrt.Ltrucaone.L da Procurador1a-Geral da trnaão,

tal como posto no a'r-t.a.qo 153 do p'ro jet.o , comete exclusivamente a esse

órgão toda a representação juõi.caet. e ext.re juõrc í e t. da uriaâo , e também

todas as atividades de consultoria JurídJ.ca da Admin1stração Púb11ca

Federal. Inv1abJ.IJ.za, dessarte, a manutenção dos serviços Jurídicos 1D.

cumbidos da representação da Fazenda Nacional, em JUJ.zo e fora dele, na

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao ~§ ~lO,' do art. 1847 a.al.Í.nea seguinte:

lIArt. 184 - ~~ ••• " .

§ l"O - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c) A entrada, em unidade4\industrial, de matéria-pri
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ma de produção pr-éprae ainda que produzida pelo mesmo titu

lar; no mesmo améveã. e deet anede à anduata-aet Lzeçâo de prod!!

to cuja saída se dê sem débito ou fora da l.DcidêncJ..a desse

ampoa't.o ;"

JUSTIFICATIVA

A presente emenda vem dar tratamento trl.butário 19ua1 ao pe-

queno e grande usãneaec , Pelo s a.e't.ema ho je vigente o pequeno us anea.rc

. que eôquar-e a menér-a.e-eprame de eercea.ecs , ao promover a seIda do prodg

I to (álcool. carburante, açúcar: e ec , ) recolhe o imposto devido (d1ferl.

I do) na fase anterior de circulação. Ao passo que o grande que tem pro-

dução l.ntegrada (cana e o produto dela resultante) não recolhe imposto

ao promover a saída do produto resul.tante sem débJ.to ou fora da l.Dci

dêncae desse imposto. Esse tratamento Lnjuet,o vem contrr'abud.ndo para o

desaparecimento da pequena usina.

O aco.Lhamentio da presente emenda é uma questão de j ueuaçe e

de a.scncmãe fl.scal.

"Art. 6~ - •.•••••.••.•••••••.•••••••.••.•.•.•.••••.••

§ 12 - t invJ.olável o ~ngJ.lo da cor-respondêncaa e

das comunicações telegráfl.cas, de dados e t.e terênace s , salvo

neste últJ.mo caso, por ordem Judicial, nas hapétieees e na

forma que a 1eJ. estabelecer para f a.ne de Lnves't i.çeçâc crJ.m:L

nal e anatrução processual. 11

JUSTIFICATIVA

A emenda va.aa dar ao texto conraçur-eçêo maa s pr-eca.ea , Como

está as comuna.caçóes a.rrt.ez-a.nda.va.due La ãa.cem vutner éve i.s de um modo ge

ral, quando o cojeeavo é possJ.bl.litar o desvendarnento de crimee que se

consumam mediante o uso de algum meao de comumcação , Por outro,o meac

efetivamente empregado é o telefone. Daí restringl.r a poaa Lba.La.dede de

quebra do sl.gilo apenas nas comunicações telefônl.cas e nas hl.pótese~
que a lei estabelecer.

EMENDA 2P01931-S EMENDA 2P01933-1
l!J

AUTO/i'

rr=;;~;~DEPUTADO cosa GUEDES l!J DEPUTAIJO JOst TAVARES

l!J
PUMAiIIIOlcOillIS,lo/IUICOlllllÃo 1ITi3.""tml l!J

PLI!NAiIIIO/cOIlI"lo/suaCOlll:1:1lo

PLENARlO 'l3to~ PLENAIUO

m TuTO/~unl'lcAçlo,--_----------_,

EMENDA SUBSTlTUTlVA
EMENDA ADlTlVA

Substitua-se o texto do ancdec XV, do art. 7B , do ProJeto,P,g

~o seguinte:
Acrescente-se ao art. 6 2 , do Pzo jet.o , onde couber, o seguin

t.e parágrafo:

IIArt. 7.9. - •••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••

xv - remuneração do serviço extraord~nárl.o não inferior

a cincoenta por cento da do trabalho normal; 11

Il§ ••• _ A lei defl.nirá como cz-ames a.na ãa.ençévea.a o tez:

xcrc.eec e o tráfJ.co de eubsuâncaes entorpecentes determl.nfln

tes de dependência física ou pafquaca , sendo, este últl.mo
J
, 9.!!

f a.na.do também como imprescl.t:lve1. 1I

JUSTlFlCA'rlVA
JUSTlFlCATlVA

As medidas pxeverrt.a.vaa e z-epz-eaaa.vas ao tráfl.co de drogas' e

substâncias entorpecentes assumem, ho je , urgente prIoradede , Trata~se
de endurecer a repressão, eapec a.aLmerrt.e contra aqueles que exercem les

se hedi.ondo comérc io que está mua cc La.qado ao a.nduz amerrt.o do uso I de

't.aa.a drogas e substâncias, sem o que não prosperará. Trata-se, ho je s de

um dos ilícitos mais terríveis, porque envolve a humanidade toda. são

infrações à próprl.a exds cênca.a e scceevavêncãe da humanidade. Isso só

por si just aãace a preocupação em l.ntroduzir no texto oonatia.tiuca.onaã
,I

regra que torna esses czamee , conforme defl.nJ.dos em 1e3,., l.nSUscet1'fe1.S

dos bene r lcaoe que, às vezes, se reconhecem a outros agentes delJ.t4o

eoe ,

VI11J 15J )

-/

\

.~\

Assim, o princ:lpl.o a ser adotado é o da fl.xaçào do paac m~n.i..

mo,- confqrme se propõe nesta emenda, e não o do percentual Ea.xo co~o

a8d~ado no Projeto;

o Projeto adotou um prJ.nc:lpio altamente Lnconvena.errt.e ao in

teresse dos trabalhadores, ao estabelecer um "querrtum" fixo para a re

muneração do eeevaçc ext.xeorddnérao , o que impede, pela via de 1egl.5l2.

ção ordinárJ.a ou da negociação ccn.eeave , que se venha a estabelecer

critérios diferentes de remuneração desses ser-vaços , como, por exemplo,

o da cascata, ou ee je , remunerando-se as horas extras com percentuais
cada vez mec.cxee conforme seu número.

ÉMENDA 2P019~ª.-=-3~ _
f!l ~EPUTADO JOS~ GUEDES

PUN;1I10/Coilllstlo/IU1c tl ll lI I 1o --,

tJ PLENARIO

EMENDA 2P019~~_-O ---,
tJ DEPUTADO cosa TAVARES

PLENARlO

r:r TlE:ltTO/JIJSTIPICAÇA,O--------------,

~- ~'--_--- TlUI.lONUSTl'ICAÇ1o-----_-------1 EMENDA SUBSTlTUTlVA

EMENDA MODIFlCATlVA SubstJ.tua-se a redação do § 18, do art. 6 20, do ProJeto, pela

Dê-se ao- § 12, do ez-t , 620, do proJeto, a seguinte redação: seguinte:



0714

llArt. 62. - ••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 18 - o cavatmenee identificado não será submetido

à LderrtLf a.caçâo criminal, salvo em bapét.esee excepcio

nais definidas em Lea , 11

"}~IX - indenização, majorada, se a de~

pedida ocorrer nos dois primeiros anos de vigência de contrato de tr~

balho e pr opcrc i ona I ao tempo de serviço, se ocorrente do terceiro
ano em diante , de acordo com a lei. ti

JUSTIFICAÇAD

PLENARIO

A mscr í.ção no tex.to constitucional, do
direito do t z-acaLhado r à indenização, no caso de despensa, visa a co,!
ba r a prática a despedida imotl.vada a minorar, enfim a situação pr e

sente de elevada· rotatividade da mão-de-obra em determinados setores
da economIa, Somos de opinião Que, com relação a essa f ana Lí dade , a
garantia pura e simples da indenização nãJ será instrumento e r i caz . A
proporcionalidade ao tempo de serviço é princípio de jus t i ça elemen _

tar que deve, a nosso ver, figurar no texto. Por outro lado, é sabido
que a despensa imotivada incide, na maior parte dos casos, sobre tr~

balhadores com pouco tempo de empresa. Daí a necessidade, para conf~

rir eficácia ao princípio, de explicitar a majoração de montante devi
do, na proporção que _8 lei determInar, (la caso de a despedida ocorrer
no curso dos dois primeiros anos de vigência do contrato de trabalho.

r2P01935-S
I,UTOII-- --,

DEPUTADO JOSÉ TAVARES

A proibição pura e aampf.es da J.dentificação crimJ.nal tal co

rno consta do texto do ProJeto trará sérios embaraços à l.nvestigação

cz-arru.na I e anatrrução processual. Mas, por outro lado, são conheca.doa

os constrangJ.mentos que decorrem do Lna't.a,tuto vigente da J.dentificação

cr-í.mane i , o que se l.mpõe modificar.

Com esta emenda pretende-se substJ.tuJ.r a orientação adotada

no Pxo jeuo , vedando-se a adentn.ãaceçâo er-ãeunea somente para os que s,ª

jam c.i.vaLmerrt.e J.dentJ.fJ.cados, vez que esta poderá suprJ.r aquela, admi

tu.ndc-eae as exceções que a lei venha a estabelecer.

JUSTIFICATIVA

EMENDA
I:

..,- TEXTO/olUSTlfICl,çlo --,

PLENARIO

2P019~J._-4 --,
SENADOR LEITE C;HAVES

EMENDA
tJ

IIArt. 237 - ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••

Acrescente-se ao Lnca.ac IV, do art. 237, do ProJeto, as se

çuanuee disposições:

EMENDA ADITIVA

IV - •••••••••••••• , ressalvado O caso do trabalhador

r-ureã , que será, xeepectiavament.e , aos sessenta anos e cin

coenta e cancc anos de idade; 11

JUSTIFICATIVA
de magistério

professora" •

EMENDA ADITIVA

A alínea (b) do artigo 46 passa a ter a seguinte redação:
b) "Após trinta anos de efetivo exercício em (unções

do primeiro grau, se professor, ou vinte e cinco, se

Acrescenta-se ao B;.l'tigJ 72 o
inciso XIX, renumerando-se os demais:

Tanto, e.aeam, que em reJ.ação ao tempo de serviço Já foi adm.i

tia.do peLo ProJeto que o traba1hador rural. possa se aposentar com tempo

inferl.or ao do trabalhador urbano, conforme diSpÕe o inciso III,do me.§.

JUSTIFICAÇAD

EMENDA ADITIVA

Milhões de t rabathadares em atividade estafantes
mal remuneradas, como na construção civil e no ca'npo , não tem direito

a aposentadoria antecipada • Este direito, portanto, Que é pago pelo
conjunto dos' trabalhadores através das contribuições pr ev rdenc IârLas ,
tem Que ser concedido com extrema parcimônia e rigor.

GeneriC81lente, não há na atividade dos professores
ccndf.ções excepcionalmente penosas, insalubres ou perigosas que just,_
fiquem a aposentadoria precoce. Lembre-se, ao contrário, que os prE.
fessores tem jornada de trabalho Inferior as demais categorias e f~

rias mais longas. Se sua remuneração, eventuàlmente, é Insat í s t'at õrí.a ,
trata-se de- problema genérico dos trabalhadores brasileiros que não
pode ter na previdência social um paliativo.

Entretanto, se se quer beneficiar com distinção os
professores, pelo menos que se restrinja o privilégio àqueles Que r!:,

almente exercem um.trabalho mais estafante e pior remunerado ou' seja

os professores do 1g g"au, j.á Que é escandaloso, garantir tal benesse
para os professores .universitários, por exemplo, que não estão entre
as categorias profissionais oprimidas sejR em rela"ão aos salários ou

TEXTO/~IISTIFICI,ÇlO----_---------1 demais condições de trabalho._

seguintel r ~ ('l;ei& Cheves:;l

2P01936-6,----------,

PLENARIO

SENADOR LEITE CHAVES

o lJ.mite de aposentadoria por i~ade para o trabalhador rural

não pode ser equa, valente ao exa.çado para o trabalhador urbano, dadas as

condições nacure i.s de desgaste a que se acha eubmetia.dc esse trabalha

dor.

mo art. 237.

EMENDA
[J
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JUSTIFICATIVA

Louvavel, no entanto, é o ancuã to de empt.i.ar a par-t.Lcapaçêo

de empresas praveôea nacLonaa.a na distrJ..buição de õeeaveeoe do petró

leo, álcoOl~ carburante e gás lJ..quefei~o de petróleo. Tal par-t.acapeção

é, ho j e , extremamente z-eduz a.da , aa.truando-eae em torno de 10% do merca

do, enquanto as empresas eatrrenqeares detêm cerca de 50%.

A presença das empresas estrangeiras no setor Foa , de J.ní

CJ..O, uma decorrência aneva'céve i, do seu patrr-amônâ.c em todas as fases de

peaquaaa , exploração, refJ..no e ccoexcae.í a.eecâo do petróleo e de seus

ãer1vados. Não exí.stn.e frota nacaonaL, nem cecncj.oqae capazes de dar

segurança a esse tipo de a't.a.va.dade , Hoje, no entanto, esses recursos

encontram-se amplamente dominados, sendo que, no caso do álcool etí1J.

co hJ..dratado, f9ram Lrrtenrementie desenvolvidos no Bxaaa.L, Acresce, aJ..!!.

da, que a ~ndústrl.a au't.cmoba.Lfa't.a.ca nacional Já produz a totalidade de

veí.culos u't.Lâ aaedoa no transporte e speca.aã a.aaôo desse t.apc de carga.

Assl.m sendo, é do maa s alto 1nteresse necaonaã que se amplie

o acesso de empresas qenua.nemerrt.e cees í.aec.ree ao setor. Não se trata,

no caso, de urna proposição de índole nacLcnaLa.atra radical ou de restr.!.

ção à presença do capa.tiaL e s t.xanqe a.r-o no país. Ao cont.r-érao , entende

-se que o a.nveetiamerrcc aJ.1enígena deva ser direcionado para setores cA

rentes de capital e tecnologia, nos quaa.a a empresa privada nac aoneL

não tem conduções de atuar autonomamente.

O daspoea.cavo proposto coaduna-se, portanto, com a norma do

art. 201 que estabelece que os a.nve atiâmentioa eatrr-anqe a.xoa serão admiti.

os excausavecnerree no interesse nacional.

Por outro lado, garante-se às empresas aatrrenqea.xaa a pxeaej;

vação de seus atuais n Ivea.s de par-ta.capaçâo no mercado interno. Na me

dida em que se amplie o mercado - fruto inevitável do crescimento eco

nêmacc - haverá oportunidade para que as empresas nacãonea.s aumentem

sua partJ..cipação, pr-opdca.endo , aSSJ..ID, o dese jéveL equilíbrio •entre o

setor estatal, o setor pz-a.vado naca.ona L e o capa.t.e), eata-anqea'ro •

'1,.IN ...'IlC/cCUlssic/IUlCCUISSio- --,

2P019~,ª.-=-2=---- -----.

2P01939-1
----------,

DEPUTADO PAULO MACARINI

Por outro lado, a cooperação l.nternacional na exploração do

petróleo tem se de aenvoã.va.do fortemente e a da.spos r.çãc restrJ.tJ.va con.§.

tante do parágrafo único do art. 207, em sua atual -redeçâoçpoder-aa de.!.

xar O araea.a à margem dessa cooperação, com pr'e jufaos para o País e

eeue técnicos.

O Bxas a.L é, ho j e , detentor de vajacse tiecnc Lcqa.a de explora

ção de petróleo, pz-a.nca.peImenüe em águas profundas, que representa im

portante patrrumônao a ser utilizado para a par-t.Lcapaçêo bxa aa.Lea'r'a em

t.eoe e t.xva.dades no ex't.ez-ao'r ,

Parágrafo úndco - O monopólio preva.et,c neste artigo an

clui os xa.ecoe e resultados decorrentes das, atividades a La,

mencionadas, vedado à unaâo ceder ou conceder qualquer tipo

de par-tí.capeção , em eapéca.e ou em valor, na exploração de jª

aa.éa s de petróleo ou gás natural, salvo nos casos de recJ.prQ

ca.dade , em relação àqueles países onde en't.a.dadea brasJ.leiras

exerçam t.aa s e t.avadedee ;"

llArt. 207 -

vê-se ao Parágrafo l1nico do art. 207 a eequarrce redação:

EMENDA MODIFICATIVA

= TUTc/~usTlr'c ...çic __,

t: PLENARIO

I!J PLENARIO

r.r-------- PLf:NAIIIO!CCUISdo/SUICCMlssic- --,

EMENDA
[J

EMENDA
I!J DEPUTADO PAULO MACARINI

r.r TtlCTC/JUSTlfIC...çio --,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Capítulo I, do Título VII, um novo ext.aqc ,

de n 2 208, renumerando-se o atual artJ..go 208 e os demais e aupz-Lma.ndc ,

em conseqUêncJ..a, o inciso V, do art. 207, com a aequa.ntie redação: =------------_TEXTO/JU$Tlrlc...çi.c------ _

EMENDA MODIFICATIVA
"Art. 208 - A e't.a.va.dade de dJ..stribuição de ccmcuetIver.s

e 1ubrJ..f~cantes derívados do petróleo, e de álcool etílico

ha.dxa't.adc , é pcavat.ave de empresas necacnaae , ressalvada, às

empresas 1,?rasJ..1eiras de capital estrangeiro a atual partici

pação física anda, va.duaL que detenham no mercado. fi

Dê-se ao ancz.so XII, do art. 72, do Pro jeto , a aequa.rrt.e
ção:

IIArt. 72 - .

...................................................... :.

oito h.Q.

cor.em-

'JU§:rIFICATIVA

XII - duração do trabalho normal não supexaox a

ras- ~J..árJ..as, salvo exceções prevasues em neqocaeçâc

ve , e quarenta e quatro semener.s r "

A redação do Lnca.eo tornou rígJ.da a duração meixame da Jorna

da d:t.ária, Lrnpeda.ndc que, mediante sua prorrogação, se possa subsca

tuir as quatro horas do sábado, 1nstJ.tuJ.ndo a semana ançãeae de cinco

A e...m':!n.da vaae , ass::~, .permJ..t1r que meda.arrt.e negociação cole

t.ave , possa ser feJ..ta exceção à duração diária da Jornada, com a aplJ.

cação do J..nstituto da compenseçâo para eva.tiez- o trabalho aos sábados.

da.e s ,

JUSTIFICATIVA ,

A valorização de "empresa pr-a.vade nacional é um dos xequa.ea>

tos eseencaeae do de aenvoLvamen't.o econêmaco do P6::LS. Cabe, portanto, à
const a tua.çâc , criar as conda.çôe s para 6 sua conaoj.Ldeçãc e expansão em

todos os setores em que não ee j e imprescindível, po~ mot.a.vo estratég~

co ou de segurança nacional, a atuação da.r'e t.a do Estado.

Ocorre que a extensão do monopôj.ao da unaãc à d1strJ.bu1ção

de õeeavaccs do petrrô.teo e do gás nat\1raí, como constante do â.nca.so V

do ar~. 207, além de d,el§õnecessária e ?(:>n;raproduce~te, -apre~en~a áspeQ

tos ?ltamente per-nãcdosoa !,ara o desenv~olv~mento do se~o:s privado na

c a.cna.L e até mesmo p~ra os interess~s~d,?l? ~opswnJ.dores. A3;~1!' d1s~q·, ei
tar-se-J..a cxa.endc mais um z-eqame de concessão! com todos os Lnconve

na.enties da burocratização e da formação -de interesses cartorral.S que

~
ele ãecor-cexaem. Como se sabe, o ccvernc Federal Já se enéontra sobritI r

carregado ~e ~tribU:LÇÕ~S que contribuem para a crescente ineficiência

do se tcc- púb'Lã.co , _ ... ' . L ---.::========-:i~~~=1_~~&:Zf2t!~::]~~~~;:;;;;
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PLENARIO/ccunssio/GUBCOIoU'sio --,

1:.••11.......... 0_2P01941-2
------------,

r-T ,.t.1'Tn'~uS>\f\e~i.~ ___,

tJ PLENARIO
r;;T-------- 'LtNARlctc:ouI5sia/luac:clllll,;:Q------------,

tJ DEPUTADO ANTONIO PEROSA

EMENDA

EMENDA MODIFICATIVA
EMENDA SUPRESSIVA

Dê-se ao ancj.ec XIII, do art. 7~, do P'ro jet.o , a aequarrte re-

dação: suprrme-cee o art. 47 das Disposições Transl.tór~as.

"Art. 7!? - ••••••••••••.••••••••••••.••••••••••••••••
JUSTIFICATIVA

Aqui, como no caso do art. 46, trata-se de beneficiar servi

dores adma t.a.doa sem concurso púbâ a.co , dando-lhe ea't.abz.Ld.dade , se contÊ

rem pelo menos c a.nco anos de servaçc na ~dm~n~stração direta e indire

ta. Quanto aos sezvadoxe s da edmana.at.r-aêeo direta, foram adrmtn.dcs no!:

malmente por apadrinhamento poLft.acc , e agora recebem meas esse prêmio

da e s t.aba.La.dede , Há aí duas a.n j'uatia.ças , Pz-ame a.r-o, com todos aqueles

que gramaram fundo para fazer concurso público. Segundo, com aqueles

que não completaram e.a.nde cinco anos de se'rvaço púb.Laco que f a.cem fora

do bene f Lc ao , A melhor just aça no caso é dea.xaz- como está. Que :t'açam o

concurso. Pa.or- ainda é dar eat abz.La.dade na eõrmnas t'reçêc Lnda.ze't.a (em

presas púbLa.cea e eccaedeôe de economia nu.et.a) • Os trabalhadores des

tas estão eu j e a.toa às normas da legislação t.rebe ãha.st,e , que terá seu

fundamento, daqui por da.errte , nas regras dos arts. 75! e seguintes. Po.!:

tanto, deverão adqud.r-a.r- e s t.abz.Lr.dade na . mesma forma dos trabalhador~s

ceLe t.a.s t e s em geral. Não há razão para o pr-a v11ég10 especial.

XIII - Jornada meixama de sea.s horas para o trabalho reª

La.zadc em turnos anant.er-rupt.cs de revezamento, salvo neqoc ag,

ção coletiva;"

JUSTIFICATIVA

A redação do 1nC1SO estabeleceu extrema r1g1dez na duração

rnáx1ma da Jornada para o trabalho r-ea La.aado em turnos anarrtez-rupt.os de

;revezamento, sem pernu.t.az- contemplar as pecu La.ar-adades do trabalho em

~eterm1nados setores pr-odutia.voe , como, por exemplo, o z-ea La aedo nas

plataformas marIt.ame s de exploração de petróleo, Já regulado de modo

específl.co em Le a, ,

êdma.tn.ndo-e se a exceção ao pr-ancIpac geral, através da nego-

ca.eçêo coã.e t.a.va , cria-se o mecanismo necessário à flexl.bill.zação da

epj.aceção da norma a essas situações particulares, conforme proposto

na presente emenda.

r
r

EMENDA 2P01944-7

SENADOR MÁRIO COVAS

EMENDA MODIFICATIVA

MARIO COVAS.

PLENÁRIO.

tJ SENADOR

,.,.,- TEXTO/JU'TlFICAÇÃO' --,

2P01942-1
--------

PLENARIO

EMENDA
tJ

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 46 das Da.spcaaçôes TranSl.tórl.as.

Dê-se ao art. 93, "caput "; do Pz-c j etio de Constituição,

a aequa.rrt.e redação.

"Art.93. O mandato do pr-es a.derrtie da RepúblJ.ca é de

qua tro anos."

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVAS

o dd.epoaat avo visa a efetivar e eatiabd.La.aax servidores admi

tidos sem concurso nos termos do § 10 do art. 97 da const í.tuaçâo vigen

te. Na verdade, o c a tiedo da.apcs Ltia.vo não dá quar-a.da a adma.aaâo de ser

va.do r sem concurso. Sua fl.nalidade era pose.í.tu.t.acar- o acesso de eeeva-.

dores a séri.e de cargos de grupo ocupacaoneL diverso daquele para o

qual o servidor J.ngressou meda.errt.e concurso. E se ele desse tal guari

da, não po s s a.ba.La't ar-a.a estabJ.lidade, .cê não· é o caso de fazê-lo agora.

A eacaba.Ladade no aer-va.ço "púbj.acc tem xeqame daverso da es~abl.ll.dade

que se quer para o trabalhador em geral. Cada qual com suas exc.qên

ca.as , 11m1tações e vantagens. E sempre que se outorga e s t.ab.L'l a.dade por

va.a de exceção, como eat.e j-crundede em certo tempo de eer-vaço , ocorre

an juat.Lçe , AquJ. o tempo é de cinco anos. Quem tem 4 anos e onze meses

fJ.ca fora.

A pr-ét.ace po í.Ltaca mostra-se bastante eloquente no se!!

t.xdo da convena.êncxa da f1xação do mandato pxesaõencâeü em qu,ª

tro anos, a.ndependerrt.emerrt.e do s a.s tiema de governo. Af;Lnal, este

é o tempo sceac aerrce para a harmom.aação dos doa s fatores basi:.

lares que compõem a preoc}lpação nuclear quando da ené Lase do

tema:

a). estabil1dade das anatutuaçôes e fortalecimento do

poder po tf.t.acor

'b) , e t cernâncaa pe r aódace da Che f a.e da Nação ou mesmo

dos xespecuavce governos consoante a vontade pOP!!

lar.

d~
~.IIl.TUU

rr---------"')""'''''''m=r=:...",::---------
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...... TfI{raIJlfS'l"I'w..~Ãa-------------__,

Senador MÁRIO COVAS

2P01947·1,----------
SENADOR .ross FOGAÇA

tJ PLENARIO

[l:]

EMENDA
[!J
...,.,. PLEN ...RlO/COUIS,lo/SUBÇOMIS'lo- ---,

r""''''~" PMDB

2P0191,?-=-5=-- ----,EMENDA
PJ

EMENDA MODIFICATIVA
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao dncaac v, do art. 28, a aeçuarrte redação:

"Art. 2R ...••••..••••.•.••••••.•.••••....••••••.•.•

V - as terras de ext vnt.oa aldeamentos J..ndígenas sJ..tu-ª.

das em áreas urbanas" ~

JUSTIFICATIVA

Altera a redação do inciso 111 do Art.

235. subd í vLdi ndo-,c em dois e renumerando os seguintes:

Art. 235 •••••••••••••••••••••••••••••••

1- ..

II - .

111 - disciplinar a formação e utilização de recursos

humanos na área de saúde;

IV - par t i c í par da formulação da po l í t i ca e da execu

ção das ações de saneamento básico.

r

A nova redação visa espec a.âa.ce r que somente passam para

05 Pst adoa as terras dos ex't.arrt.oa aldeamentos l.ndígenaas 52tuª

dos em áreas urbanas, onde te r e terras Já estão conet.xua.daa e

habat ada s por peSSl<lJ6S geralmente de be a.xa renda, sem regularJ..z,ª

ção f'und a.é'rLe , Passando para 08 Estados, cessãm as conurcvexeaes

judaca.érnas , promcvaõa s pela uru.ão , que ampo s s a.ba.Lâ.tiam equê ã e re

çure r.a aação ,

I

JUSTIFICAÇAO

A alteração proposta visa dar uma reda
ção apropriada ao Inciso lI! da Art. 235 do Projeto de cons t i t uação

(A) da Comissão de SIstematlza;:ão, uma vez que a atual apresenta um

sentido equi.vocado . Não se pretende que ao s i s t ema único de saúde cal
ba d í sc ap Lã.nar as ações de saneamento básico, mas participar da form.!:!

lação da SU2 po l Lt aca e da execução das suas ações.

SENADOR .rosa FOGAÇA

PLENARIO

= PLEM.. II.IO/COWI"lo/.Ll.COIIlS,lo ~

b """'O"" (J (JG!I~ t<'DÇ~ y,q)
'--"'1f1 .UI.... TURA

2P01946·3-----------,EMENDA
f:J

PLENARIO/ÇllWIS'lll/BLllltow",lo------__--,

2P01948-0
---------~

PJ Plenário

EMENDA
t: Deputado ANTONIO BRITTD

EMENDA MODIFICATIVA

= TU:TO/~LI'Tlflt..çlo ~

= tt:l(rQ!JUSTlflC4ÇÃO _

Subatia.tiua-cse no item I do § 19 do artl.go 231 a ex

pressão "eaeurenenec" pela expressão 11 receita operacional bruta". supr íma-se do artigo 256, caput , a expressão "nos
termos da lei".

JUSTIFICAÇl\O
JUSTIFICATIVA

Faturamento ê uma expressão muz.co genér~ca, nem
sempre apj.acâve). a todos os setores da ativl.dade econôma.ca , Além

da s to , taxações sobre esta base confaçur-am taxações cumuj.atn.vas ,

em cascata, que podem anduaax a uma vertl.call.zação da eCOnOIDl.a, o

que não ser-a.e deae j âvet.,

Quebra-se, mantida a expressão, o pr LncIp i n da li
berdade de expres sã a e passa-se a s .rbme tê-Le a urna regulamentação

que se faz contra ela e contra a soc i edade ,

O próprio texto, de forma suf'ac re-rt e , já estabelece
os limites, em de f'es a da sac recaãe , nos casos cab Ive i s

Para atender a dl.retrl.Z de "da.vez-sa.dade da base de

:f~nanc~amento" da seçuz-adede socaaã Ianc.Lso V do artl.go 230) a

expressão " r e c eita opececaonaf bruta 11 conãaçuxa-cse maa.s adequada.

rer- -+__ COItSTITLllltTE _

dIiJ ......'O.. O(Jósf fõS&f")
I
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EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

r.r TOTO/JUSTlrlc'çÃCl ---,

Pela em~'1d<3 OTa proposta, alteram-se os três dispositivos que

tratan da -nesma temática, asseçu-srdo-se uniformidade de critério. E suprime-se:: o
parágrafo 72 do art.igo 44, que vero propor a inaceitável e umrat ícávej novidaE

projetos de lei fixando as remunerações corruns a Ministros de Estado, parlamentares
e eereros do Po:ler Judiciário, bem como va-rtaqens,

Prefeito e dos Vereadores será f1.xada :>ela Câmara ~.Jnic1p3l para cada exercício,

dentro de limites estabelecidos pela Const.í.ttnçâu EstaduaL" Mais adiante, o texto,

e:n seu 8rtigJ44, § 7º, propõe que "05 menbrDS do Congresso Nacional, os Ministras
de Estado e as M1nistros do Suoremo Trdbuna.l seoerat terão os mesmos vencimentos e

VB'1tagens, fixado~ pOI' lei ordínáraa." Por úrtrmo, o artigo 70 di) mesap projeto

legisla sobre a mesma matéria e, contradrtor íanente , determina qee 1I0S Deputados e

senadores perceberão idêntica remuneração, fixad3 para cada exercício financeiro

pelo Ple:1áno do Congresso Nacannal , em sessãa conjunta e sujeita aos impostos ge_
raís, ãnclusrve a de renda e 05 extreordinéríos,»

Eviden~em,,?.,te, nã'J é posaíveã que a NaJa Carta co-teme tantas

co-rtrad íções em matéraa tão delicada pela S.Ja repercussão. Baslc811e,te, aí estão

três questões que precrsan de ser resolvidas:
1. a autononte para a f'Ixação da reameração, No texto da conts-,

sãa, misturam-se véraos critérios. Pela ::rne'1da ora proposta, sugere-se que cada

Corpo Leglslativo assuma, diante de seus pares e da sociedade que representa, esta

tarefa, pondo-se, assim, fim a l.JTl srstena eivado de vícios que, pelo mecanismo das

vinculações, determlnava reajustes com efeltos generallzados em todo o país. A
emenda, mais que isso, trata de claramente prmbí.r a vincujação j

2. o prazo para a fixação da rem.meração - Não é possível sequer
acinitir que se quebre a cuidado ético oje definir que cada legislatura fixa a X8fTkJ
neração da sequínte, Este senore foi o princípio, rmral.ízador , que o projeto da

Sistematização agora qoebra, permí.t indo que se abra a possibilidade de legislar-se
em causa pr6pna;

3. a tributação incidente sobre a remmeração - Explicita-se I

como princípio geral, apl1cável a todas 35 remunerações de p3rla1'l8"tares, o q-J9

passou 8 ser previsto nesta Constituição: a incidê,cia dos ~ostos gerais e ex
traordinários sobre a remuneração.

~,..IITIDD~
.. PMDB

2P01949-8
------------,

DEPUTADO ANTONIO BRITTO

o preceito do § 42 do artigo 231 do proJeto de constituição

passa a ter a aequarrtie redação:

"§ 42 - Nenhuma prestação de beneãfcao ou de ee.rvaçc

compreendido na pz-evadênc.í.a e assaeuêncae social poderá ser

cr-aeôe , me joz-ada ou e s tiendada , sem a correspondente fonte

de custeio total. 11

PLENARIO

r.r PLl.. AIIIO/CONlsli.O'lulcO.. lado ---,

o pz-ece n.tio em questão Já consta da ccneea-cuaçêc Federal em

va.qor-, e se destina a pz-opozca.onar- uma eepéc-ae de "freio" às J.nJ.cJ.at],

vas de empaa.ação dos benefícios e aer-va.ços da PrevJ.dênc1.a soea.aã sem

a deva.da coneader-eçêo aos fundamentos ma't emátia.co-ratiuaz-Laa.e dos s r sue-.

I

ma

. Assl.m sendo, entendemos que tal norma é pertinente às áreas

de pr-eví.dêncae "e assistêncJ..a socaet , não se aplJ..cando no entanto, ao

segmento da saude, dada suas características gerenciais.

r

EMENDA
I:

Deputado ANTONID BRITTO

'EMENDA
tJ

2P01950-1.-=----------, r
rer- TUTOIJU'TlrlcAçlo ---,

PLEIIAJlIO/CCllISdo/IU.CO.. I"io -,- ----,

r.r TE:tTo/~USTIfICAÇio _,

2P01951-0
----------,

Suprifl'B.-Se do inciso XV do artigo 23 a expressão "e de progremas
de telecoounica;ões ll

•

'EMENDA
fi Deputado ANTONIO BRITTO

Dê-se ao artigo 36 a segJinte redação:

Dê-se ao artigo 29, parágrafo 22, a seguinte redação:

"Os deputados estaduais terão remmeração fixada ell cada legi,!

latura para a subseq'jente pela Assentlléia Legislativa. vedada vinculação de qJ3lq.Er

espécie e sujeita aos imj')lJstos gerais, inclusive o de renda e os extram:Hrários."

1105 vereadores terão remuneração fixl3da em cada legislatura

para a su'Js-:q<Je,te pela Cãnara Municipal, vedada virculação de qualquer espécie.

§ úniCD - A remuneração estará sujeita aos imp'Jstos gerais,
Inclusave o de renda e os extraortítrérfoa.»

Dê-se ao 3rtigo 70 a segJinte redação: .lJSTIFICATIVA

"Art. 70 - Os deputados federais e senadores terão remoneração
fixada em cada legistatura para a subs::qj~nte pelo CO'1gresso Nacional, vedada a

vinculação :Ia qualq.re; espécie.

§ único - A remmeração dos :J3rlamentares estará sujeita 8:JS

irrp:lstos g~rais, inclusive o de ::e,da e os extrao:dinários." .

Trata-se de visível equívoco por parte da comissão de steteeatf-,

zação. Histórica, legal e tecnicamente ima emissora de rádio ou de televisão pode

aoresentare

a) espetáculos de diversões púalícas ou

b) prnqrarms de informação.

Suprima-se o oarágrafo 7º do artigo 44.

.JJSTIFICATIVA

Trata-se de matéria correlata.
O projeto aprovado pela. Comissã::> de Sistematização apresenta un

confuso e con:'radit6rio sistema de rarl"Jnera;ã'J para os parãatentares brasileiros,
valendo-se para isto de quatro artigos situados em capítulos diferentes e sem qual

quer critério coor.Jll a presidir-lhes.

No artigo 29, § 29, estabelece-se QJe TIa retTUleraçí.b das Dep.rtados

Estaduais será fixada em cada legislatura para a subseqÜ9ntell
• Já o artigo 36, BJ

tratar da situação d03 vereadores, opera emsentido contrário. tiA raruneração do

Os pr íraeãros Já estão classeficados dentre a categoria "diver
sões pébl.Icas'' , Por esta razão, por exemplo, filmes recebem a autnrfzação para se
rem exíbfdos em determinado horário, com OJ sen atterações em seu cooteúco origi
nal. Assim, se não pretendev-porque redundante e desne-cessário, avaliar a prograna

ção característica de diversões públlcas, a expressão "pro~ramas de telecOOunica-
çõas'' apenas code visar os proqrqmas de anf'ormações que, cbvfamente, não p:Jdem
passar por classificação, mesmo para efeito indicativo, sob pena de nã:J irem ao ar

e ferir-se de forma mortal a Líherdade de i~:e.,sa nJ país.
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= 1EXTOIJUnJ'lc"ç.io -,

DEPUTADO NELSON .:JOBIM

PLENÁRIO.

2P01954-4
----------,

~-----'~EN~IIlQ/CONISSÃQ/IU.CO.. ISSÃO ___,

EMENDA
l!J

r.T-------------Tl!XTO/~USTIFICAÇÃO -,

~"#'/Irll1l1~

Mp Rconsta.trua.rrt e HEf.SON JOBIM

Emenda adat.ave r

Acrescente-se § 32 ao art. 137 do Pr-o j e't.c de ccnata.tuaçêo , com a

segu::nnte redação:

Art. 137 - •••••.••••.•••..•••..•••.•••••••••.••••..•••...••..••

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao a r-ta.qo 116 o 1nC1So V, seguinte:

ti\' - prover, pela forma pz-evas ca nesta ccnst acuaçêo

os cargos de Juízes de caz-xe a.r-a da xeepect a.va J!!
r-a.sô açêo • "

JUSTIFICATIVA

§32 - 11 Das eecasôes nos dissídJ..oS coletivos só caberá re 

curso para o mesmo órgão prolator da sentença, nas napéreees re

gUladas em lei." Há que tornar eeeeava a autionorm.a eômand srrrecxva e

auuoncmz.e eônnnseree rve e a a.ndependénc ãe outorgada pelo Pro]-ª.

to ao Poder .ruôc.cxér ao , transferJ.ndo para o Tr1bl.fnal competente

o pz-ovamentio dos cargos dos Juízes de ca.rreira.

Quanto à nomeação e à promoção por errt.a.quadede , a t-ª.

refa atual do Poder Execut~vo é mecên.rce , meramente formal, po..§.

to que os nomes aprovados no concurso e os dos meas errtaçoa Já

lhe são encenu.nhadoa pelo Tr~bunal. EvJ. ta-se com a emenda reta.!:
mento buxocré t a.co ,

Quanto às promoções por mezecamerrt.o , o TrJ.bunal está

mea.a aparelhado do que o Bxecu't a.vo para fazê-las: como e s tie j a

ohrigado a seguir cr-i.t.éraos objet í.vos (art.l13,II, c), não se

compreende se je pezrru.t.a.do que cra témos s ampLeamentie poâ I't i.cce
possam supera~aqueles.

Os .ruaeaôos EspecJ.a1s (art.119) e os Juizados de In.§.

trução {a'r-t; 124) aa.nda com maa s razão convém se jam excLua.doe da
força va.ncuLarrt.e do Bxeoutia.vo ,

Assegura a emenda a andependênc í a e afasta a 1nfluên

caa po'l Lt.aca dos atos de 1nvestidura e de acesso rnagJ.stratura

de carreira.
preserva-se ao ExecutJ.VO a par-tacdpaçâo" nos atos de nQ

meação dos Juízes classistas e ant.eçxant.es do qua.nt;o const1tuc1Q

na1, atos não aubmet a.doa à regras eapeca.aa.s e expressas para o

a.nqxeaac e a ascenção dos Juízes de carreira.

JUSTIFICATIVAS

r-;P"'/ITIDO~

PMDB

PLENJlRIO

NR! SON TOa IM

2P01953·6

Pretende-se xeduz a.r- a poeeaba.Laõede recursal nos ô i.s s Idaos

coletivos para ampr ânu.r rapidez a sua t remat.eçâo • pe r t acuâe rmejj

te nos confll.tos ccaet.avcs torna-se a.ndd.epeneéve L uma pronta S.Q.

luçã~ através do JudicJ.árl.o.

EMENDA

r·

;.,.,. TUTo/~usn'lc"çi.o_------_------

EMENDA S!JBSTI'l'UTIVA

Substitua-se a redação do Parágrafo

pelo aequa.n'te e
únacc do art.125. l7

;J
7

= TI':x"roIJUSrll'/C......o- -,

"Parágrafo ünaco - Após eucdêneae púb'l.a.ca e aprovação pelo Sen.§.

do, por voto de ôcas terços de seus membros ,

os ministros serão nomeados pelo Pxesc.derrte

da aepú'maca , eendoe

L, quatro, Lnda.cadoe pelo Pz-es a.derrte da Repúbli
ca;

l:J PLENARIO
'LEHAlllO/Ctl'fISSÃo/cUICOIlISSio-----'------,

11.

III.

quatro, Lnda.cadoa pela Câmara dos Deputados ,

pelo voto secreto da madoz-z.a absoluta dos

seus membros,

três, a.nd Lcadoa pela Supremo Tribunal Fed!t

ral, dentre maqa s t.r-adoa de carreira. 11

EMENDA SUBSTITUTIVA

Suba't.a.trua-iee a redação do anca.eo I, alíneas !t, B. e g, do

art. 7~, suprmuneo-ee o § 4 2 , do mesmo art1go, do Pr-c j eno , pela se

guinte:

JUSTIFICAÇ~.o

"Art. 72 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - contrato de traba1.ho proteg1do contra deepeda.da im,Q

ta.vede ou sem Justa causa, nos termos da lei. fi

Os M,1nistros do Supremo Tr1bunal Federal, segundo a

emenda" .paesem a ser eeco'Lha.doa pelos ~ três Poderes da Repúbll:..

c~.
JUSlI'IFICATIVA

r
7

/i?
7

o grande debate nacaonaj, que se estabeleceu em torna da queg

tão da estabJ.il.dade, com posições da.vexqenuee e l.rredutíveJ.s, revela

que ainda nã~ ~há um consenso aufu.ca.entie para que se estabeleça uma no~

ma con5tituc~i~nal õefarrí tdve e regulamentadora de todos' os aspectos

desse a.na't.a.trutio ,

Dentre as várias formulações Já oferecidas para o eeuecacna

merrt.c da questão, uma que se afigura maa.s adequada é a de anecxevex na
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ccnst a'tuaçâo o pr-ancIpao da proteção ao contrato de trabalho contra a

deapeôo.da amot.aveôe , remetendo para a lei or-da.néz-a.a a regulamentação

dos nuiLt.Lpâos aspectos de sua aplicação. Esta foi a concepção adotada

no Pz-Lmea.z-o SubstJ.tutivo do :Relator da ComJ.ssão de SJ.stematização,cuja

redação ora se recupera através da presente emet?-da.

r

lIArt.16 .

§ 4!:! - São inelegíveis os a.naLaeuévea.s , os analfab~

tos, os que não tenham completado dezoito

anos na data da e feaçâo e, para o mesmo cal:

go, no período subsequente, quem houver suc~

da.do ou substJ.tuído o Pre s a.derrte da Repúbl.!.

ca, os Governadores de Estados e do Distr1to

Federal e os Prefeitos , nos seae meses ant~

r-aoxes à e Lea.çâo ,

§ 5!:! - Para os cargos de Presidente da Repúbâ a.ca

Governador de Estado e do Ddatrrut.c Federal e

Pref'ea t o é admat.a.da apenas uma z-eej.ea.ção

mandato subsequente.

Conet a.truarrte EUCLIDES SCALCO

§ 62 - Para concorrerem ao mesmo ou a outros cargos,

o Pxes a.derrt.e da Repúbl~ca, os Governadores de

Estado e do DJ.strito Federal e os Prefe~tos

devem r-enuncaex aos z eapect.a.vca mandatos até

eexe meses antes do pâeato.

JUSTIFICATIVA

Art. - Todos os que 't.avez-am darea t oa polítJ.COS suspensos no

exercício de mandato e Letiavo , com a cassação deste, contarão, para

ef'ea t c de eposentiedor-ae e pensão Junto aos J.nstitutos de pxevadêncra

das Casas r.eç í.s ã at.a.vaa ou dos Estados, o período compreendido entre

a data da suspensão de d a.z-ea tos políticos e cassação do mandato e

o seu xeepect.a.vo término.

~
:::;::«ti5lIlATUIlA

ry'''''''YJ" P M D B

A nova redação dada ao § 5!:! arrtrroduz no eat.ema eleit.Q.

ral bxasa Learc , a poeaa.ba.Ld.dade de xeeâea.çâo dos titulares ali

mencionados para mais um mandato, alterando-se o s a.s t.ema vigen

te .. E pz-étn.ce saudável à democz-aca a o a.ne t.a.trutic da r ee'teaçâo

pois permite ao povo julgar a gestão anterior do candidato

conforme é usual nas modernas democxaca.as ,

Mas, por outro lado, impunha-se 11mitar essa reeleá.

ção a apenas uma vez, para eva, tar a perpetuação pessoal no P2.

der, com todos os malefícios naturaas daí resultantes ..

Em õecorrênec,e dessa inovação, alterou-se a redação

do § 42 para acrescentar , dentre as ba.pótieaea de J.nelegJ.b~l~

dades, as dos que tu.verem auced.i.do ou aubsrt.a t.ua.doa os ref~

z-adoa titulares nos seas meses anteriores à e t.eação , Também

aIterou-se a redação do § 6!:! para acrescentar que a xerninc a.e

aos r-eepect.avos mandatos até s eaa meses antes do pleito,

impõe também na bapótiese de o candidato concorrer à xee Le a.çâo

para o mesmo cargo.

A supressão do § 9!:!, proposto também pela emenda, d.!t

corre da própria adoção do a.ne t.a.tiu't.o da reeleição.

JUSTIFICATIVA

= TtlITrJ/JU'TIFICAÇio--- -,

do

o Pzo j e t.o de Consti 'tua.çãc aprovado na cormesêc de sí.euemeeaae

ção ornatia.u-eae quanto à reparação dos danos eo f'r a.doa pelos parlamen

tares, f edez-a a.e ou e s tiedue a e , que tia.vez-em seus direJ..tos polít~cos

suspensos e seus mandatos cassados por atos de exceção.

Como não há forma pr-ét.ace de reparar os danos poj.ft.acos ceusg

dos por aqueles atos, é de justaça que se perrmt.a , pelo menos, aos

e t Lnqa.doe xea.nt.eç rexem-ee nos d.i.xe a t.ca de contrr'Lbuarrtea dos J.nstJ.ty.

tos de pr-evãcêncae a que se encontravam f11J.ados na conõaçêo de

parlamentares, facultando-lhes a contagem do tempo correspondente ao

periodo do mandato em que ea't.a.vetratn afastados por força daqueles a

tos.

PEMENOA ADITIVA

Acrescente-se~Título IX~ Das nasposí.çêes 'rz-enea'tôz-Las ,

ProJeto de constituição, onde couber, o aequarrt;e da.epoe a.t.avc r

o SubstitutJ.vo n!:! 1, do Relator da eouu.eeêc de Sistematização,

chegou a acolher a medida, através do § 2!:!, do Art ..3!:!, Das Disposi

ções 'r-rans Lnôrae s , que LnâeLa.zmentie não constou do texto final apr.Q.

vado pela r-ef'eza.de coeu.eeâo ..

Com a presente emenda, calcada no texto que figurou no Subst.i

tnrt.avo na 1, busca-se xea.ntrroduzLr- na carta constitiucaoneL essa

norma que repara, em parte, as lesões de direitos sofridas por to

dos aqueles parlamentares que foram e t ançados por atos de exceção.

Sala de Sessões,

r
EUCLIDES SCALCO

"' '~ENA"lrJ/crJNI55;.rJ/JU.CCIl15'ic--------____.

PLENÁRIO

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se novo parágrafo ao art .. 7 2: do p.ro jet;o de Const,!.

tuíção (A), com a aeçua.nt.e redação:

Art .. 7!:! - .

- t proab.í.da a intermediação remunerada de mão-de-obra

temporária para o trabalho rural, ressalvada a -part~ci

pação dos s í.nexeeece de Trabaluadores Ruxea.e , Coopera

travas ou AssocJ.ações de Trabalhadores auraas Volantes".

"' "I"EnO/J\l$"(If\C"çi.o .,..-,,--- -,

EMENDA MODIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Dê-se aos §§ 4!:!, 52 e 6!:!, do art. 16, com a supressão

do § 9!:!, do mesmo art~go, a e equa.rrte redação:
A J.nclusão desse parágrafo afa9'ta a fJ.gura cda.oae do "gato"

que tem explorado meda.antie remuneração a mão-de-obra dos trabalhad.Q.
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Por exemplo o parágrafo 43 diz que: "Todos podem

reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao púbLacc

independente de autorização ••• 11. Este é realmente um da r'ea t.o l.mpo,!:

tante desde que sejam fixados os deveres dos indl.víduos que promo

vam a reunião de respeitarem as opiniões de mem.reeeanees contrá

rios, de manter integro o patrimônio pUblico ou privado do local

onde se realiza a reunião e outras exigências que a lei V1er a

fixar.

, res rurais volantes, conhec a.dca popularmente como "bóias fz-a.es", can

graves pre juIaos à sua remuneração e das meLhor-n.as das condições de
trabalho, entre outros dJ.reJ.tos.

Por outro lado, com tal pr-evasâo conet.a.nucn.ona L, prestJ.gJ..a-se

os aândacecos de Trabalhadores aureas e Lncerrtr.va-caa a or-çena.zeçâo ,

de forma a ssoc.í.at.ava , dos trabalhadores em r'e õer-êncae , o que contr],

bUJ..rá para que seaem da situação terrível em que ho j e se encontram.

Sala das Sessões,

fa de definir,

Devemos pois deixar ã legislação oz-da.nâz'La a tar~

com clareza, as obrigações a que estão aujeatos os

e coletivos que não estão

JUSTIFICATIVA

2P01961-7
-------------,

RACHID SALDANHA DERZI

A saúde é realmente um bem a que todos devem ter

dl.rei to. Entretanto, atribuir ao Estado todo o dever de promover a

saúde dos cidadãos é atribuir-lhe uma tarefa impossível. Ele pode

fazer campanhas preventivas, por exemplo, de poliomielite, mas ele

não pode obrigar a família a levar a criança para ser vaca.nedaj e Ie

não pode obrigar o cidadão a cumpxa.r as prescrições médJ.cas.e . nem

sempre dispõe de meios para impedir que uma comunidade beba água

poluída.

Assim, diz com muita propriedade o ilustre Profes 

sor Homero coutunho , do Rio de Janeiro, a quem devemos a lembrança

da apresentação da presente emenda, não é Justo que se escreva em

um texto constitucional que a saúde ê dever exclusivo do Estado.

JUSTIFICATIVA

-z"3?
Dê-se ao artigo ~ a seguinte redação:

"Art. jJ}- A saúde é direito de todos e dever de cada cidadão, da

família, da comunidade e do Estado, assegurado meda.antie política

de educação sanitâria, políticas econômicas e socã.aa.s que va.sem a

eLí.nunaçâo do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso um

versa1 e l.gualitário às ações e serv~ços de promoção, proteção e

recuperação da saúde. 11

EMENDA
tJ

= n:~To/JIISTI'leaç.io-------------_,

corno se segue:

2P01959-5-----------,
RACHID SALDANHA DERZI

Dê-se nova redação ao Capítulo I do Título II

"Capítulo I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos"

Nos lembra bem o ilustre Professor Homero Coutinho,

do Rio de Janeiro, o que nos motivou pela apresentação dessa

emenda, que a concessão pelo Estado de direitos aos Lndavíduos e

a coletividade não pode ser dissociada da derdnaçâo dos deveres

dos Lndz,víduos e das coletividades. !' principio consaçz-ado de

filosofia juridica que a cada da.r-e.í,to corresponde uma obrigação

igual e em sentido contrário.

Por exemplo no § 26 do atual artJ.go 69 diz que "1::

assegurado aos presos o respeito à sua J.ntegridade física e mo

ral ••• u desde que, evidentemente, eles haJ aro de acordo com o re

gulamento pent.tiencaâr.í.o , cumprindo assim um dever que é a contr~

partida do seu direito a integridade física e moral.

r;r-------------TUTO/~usTI'le"çÃO-- _,

EMENDA
tJ

r.r TUTO/JIISTI'Ie."QÃO-- -,

EMENDA
t:

2P01960~9
-----------,

Bi!!,CHIO SAT,PANHA OERZI pr"''''':JpMOf\

Dê-se ao parâ.grafo 60 do artigo 69 a seguinte redação:

n § 60 - As normas definidoras dos direitos e gárantias fundamen

tais terão aplicação imediata desde que ae j am cumpridos os deve

res correspondentes expressos em algumas delas, e os deveres a

serem estabelecidos pela legislação ordinãria."

2P01962-5----------,
SALDANHA DERZI

r.r--------------lElllO/JII'"Ile."çlo _

JUSTIFICATIVA

A presente emenda é urna sugestão I mui to oportuna,

do ilustre Professor Homero Coutinho, do Rio de Janeiro, que nos

lembra ser necessário deixar claro que pz'ecnaam ser de fa na.doa os

deveres dos cidadãos para que eles possam .raf.vandí.car , conscaenee

mente, os direitos estabelecidos neste ar-tiãco ,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 194

Dê-se a seguinte redação ao art. 194, reordenando-se a 52
ção 11 (005 Orçamentos), do Capítulo 11 do Título VI como Seção des
te mesmo Capítulo:
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"SEÇÃO

DOS OnçAI~ENl OS

Art 194. orçamento anual compreenderá a p r e v i s ão da r e -

cei ta e a f i xaç ão da despesa

nual; uma lei complementar para disc~pl~nar as outras lels, Jogando P.§!.
Ia o futuro as tarefas mals elementares que devem constar da Consli
tUlção. Por incrível que pareça, os conflItos dessas leis, geradws por
interesses polítICOS, poderão levar o País ao caos e à derrubada do
regime.

§ 1Q Na elaboração da proposta orçamentárIa, o POdPI E-

xecutivo, em anexos espec Lf acos , fará as previsões r e l a t rva s ao custe ... o .r'
das ativldades-meio, da lnfra-estrutura, do setor produtIVO e dos ln
vestimento~ SOCIaIs do Estado, dIscrImInadamente, e relacIonará u co~

junto das Isenções, dos IncentIvos e das demaIs modalIdades de benefi-

cios fiscaIS.

§ 29 A lei do orçamento não conter~ dIspositivo estranho à
previsão da receita e à fixação da despesa. Não se ancLuem na p r o ab .i 

ção:

I - a autorização para abertura de créditos
e operações de crédito por antecipação da rece~ta;

suplementares
EMENDA
tJ

11 - as dIsposições sobre a aplIcação do saldo que houver

§ 3º A proposta de orçamento anual compr eende r á , nb r r qa l ú.,

ria e separadamente, as despesas e receitas r eIa t rvas a todos os pode

res, órgãos e fundos da admInistração dIreta e das entidades da admI

nistração i~dIreta, inclusive ~undações Instituídas ou mantIdas pelo
Poder Público.

§ 4º Na elaboração da proposta or çamentár i a , o Poder EXeC1..oLl

vo ~i.ncluirá fundos, programas e projetos aprovados em lei.

§ 5º Nenhum investImento, cUJa execução ultrapasse um exer

CICIO financeiro, poderá ser rru c í ado sem pr évi a Inclusão no orçamen

to plurIanual ou sem lei que o autorIze e fIxe o montante das dotaç0ES
Que anualmente constarão do orçamento, durante o prazo de sua execução.

§ 6º O orçamento plurIanual ~onslgnarã dotações para a e
xecução dos planos de valorização das r eqa õe s menos desenvolvidas do
País.

JUSTIFICAÇÃO

~ fácil entender que o Orçamento da União sustenta o Es

tadO e dele depende a VIda das instituições. Por isso merece um tra
tamento especial na constitulção, que deve traçar as normas, os funda
mentos e os limites da Lei Orçament~ria, de modo a oferecer segurança

à VIda do País e às nações com as quais transacionamos. Fora da Cons

tituição, a LeI Or-çament ár La não deve suborrnnarcse a outras leis bá

sicas, porque sendo ela dinâmica e rotativa, há que ser renovada anu

almente, ajustando-se às alterações que se processam em todos os seto

res de atividades do Estado e nos compronu s so s e x t e r nos , para a previ
são da receita e fixação da despesa do ano seguinte. E isso é igualzl
nho no mundo lnteiro.

~ do Orçamenlo da União que tudo se r e i vLnd i c a , reclama

e eXIge, se transformando, por vezes, no oxigênio lndispensãvel para
que 'todos - Governo e povo - possam respirar livremente. A sua e l abo ra

ção e regulamentação, portanto, imp~em -profundos conhec rment os da ma

téria e responsabilidades, além da absoluta imparCIalidade pessoal

poH t â ca , para que o processo de formulação orçament ãr i a "anuaI não ve

nha a sofrer d i s turçõe s insanáveis por rmpl i caçõe s de or i qem cons t i tu

cional

Daí o cuidado que deve ter o legislador ao tratar do as
sun ta na Cans t r tulção.

O texto aprovado desta seção ex i qe : orna lei de planos plu

rianuais (que jamais funcionou no grupo de paises ao qual pertelJce

Brasll)j uma lei de dIretrizes orçamentérias; U~a leI orçamentárj8 a-

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOAOJ: ART. 84

Dê-se a segu~nte redação ao· artigo 84, reordenando, ainda,

a Seção IX (Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional e

Patrimonial) do Capítulo I do Título IV como Seção 11, do Capítulo 11

(Das rinanças PúblIcas) do Titulo VI (Da Tributação e do Orçamento),

lego após a Seção liDos Orçamentos'l:

"SEÇÃO II

DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMEN1ÁnlA E

TOMADA DE CONTAS

Art. 84 A f r scaLa z aç ão f í nancai r a e cr çament ár í a s er â ei,e!. I
cida pelo-Congresso Nacional, com o auxílio da Tribunal de Contas da

uru ãc , med i ant e controle externo, e pelos sistemas de controle interno
de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou
jurídica que utilize, ~rrecade, guarde, gerencie ou, por qualquer for

ma, administre dinheiros, bens e valores públicos."

JUSTIFICAÇÃO

Na Seção IX do Capitulo I, do Titulo IV, que trata da Fisca

lização Financeira e ürçament ár Ia , são identificados e detalhados os a

tos da Fiscalização, levando essa discriminação à exclusão de outros,i~

clusive um dos mais importantes, que é o exame contábil dos órgãos fis

calizandas. Estabelece também que a fiscalização será exercida pelo Co~

gresso Naci ona L, mernante controle externo, mas logo adiante transfere

esses poderes ao Tribunal de Contas da União, como se o Congresso pudes

se t~ansferlr as atribuições que lhe são inerentes. O papel do Tribunal
é o, de aux.í Lr é -Lo em suas fu.nções fiscalizadoras.

Pelo texto aprovado teremos o Congresso Nacional tolhido das

funções de órgão f i sca l í.z ador .

rr------""""""
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EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 87

r acaoos e detalhados os atos da r i sca í i aac ão , levando essa dlSCI Jl1Il

nação à exclusão de outros, inclus1ve um dos mais 1mportantes, Que

o exame contáb11 dos órgãos fiscalizandos. Estabelece também que

f i sc a La z ação será axercatía pelo Congresso Nac1onal, mediante controle
externo, mas logo ad1ante transfere esses poderes ao Tribunal de Con

tas da União, como se o Congresso pudesse transferir as a t r abu Lçõe s

que lhe são inerentes. O papel do TrIbunal é o de auxiliá-lo em suaS

funções t asc aLa z adc r as ,

JoM ALVES

2P01964-1
----------~

EMENDA
l:J

Dê-se a seguinte redação ao art. 87:

"Art. 87. O Tribunal de Contas da União, com sede no Olstr,!.

to Federal e quadro próprio de pessoal, tem jurisdIção em todo o Pais.

ção;

1º Cabe ao Tribunal de Contas:

a) eleger seu Presidente e dema i s titulares de sua dire-

E1S que surge a maior aberração D1Z o ar t i qo 87 do PrQ

jeto que o Tr1bunal de Contas da União sérá integrado por 11 M1n1s

tros: 113 indicado pelo Presidente da República e 213 esco Ib í dus pe l n
Congresso Nacional, sendo d01S destes v i t a l fc i ns e os outros com man

dato de seis anos. Não dá orientação como será fel ta a escolha dos

Ministros nem quem os nomeia, tampouco esclarece a fórmula matemátIca

utilIzada para a divisão, porque 1/~ de 11 é ~,66 (ou ~,7 aprOXImado)

e 2/3 de 11 é, aprOXImadamente, 7,32.

b ) organizar seus s erv i ços auxIliares, provendo-lhes os ca!,

gos r na forma da lei;

c) propor ao Legislativo d extInção e a criação de cargos e
a fixação dos respectivos venCImentos;

d) elaborar seu Regimento Interno e nele definIr sua cow
petênc18 e as normas para o exercício de suas atrIbuições; e

r
e) conceder licença e férias aos seus membros e se rv i dor es

que lhe forem diretamente subordInados.

§ 2º O Tribunal de Contas encaminhará ao Congresso Nacio
nal, em cada ano, relatório de suas dcividades referentes ao exercí
cio anterior.

2P01965-0
--------~

JaAo ALVES

§ ~g O PresIdente da República, após aprovação pelo Congre2.
so Nacional, nomeará os Ministros do Tribunal de Contas da uru ão , es

colhidos entre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de reputação
ilibada e not6rios conhecimentos jurídicos, econômicos, finance1ros
ou de administração pública, sendo dois deles AudItores do TrIbunal
que preencham os mesmos requisi t os e tenham ma r s de cinco anos no exe!.

cício no cargo.

§ 4º Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogat1v8S,

rem~neração e lmpedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de ReCUE

50S.:'

r;r--------------TElTo/JusTlr'c.çlo- .

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 192

Dê-se a seguinte redação ao art. 192, reordenando-se a Se

ção (Normas Gerais) do Capítulo II do Título VI como Seção III do
mesma Capítulo, após, pela ardem, a Seção específ1ca 1'005 Orçamentos"

e a "Da Fd sc a La z açãu Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas":

"SEÇÃO III
JUSTIFICAÇÃO DO SISTEMA FiNANCEIRO

o projeto que saiu da Comissão de Slstematização - com

1.800 dispositivos, entre artigos, parágrafos, InCIsos e alíneas

será inviável em seu conjunto, pela dependência das 200 leIs comple
mentare~ 'e ordinárias encravadas no texto aprovado, sem as quais ele
se tornará inútil ou prejudicial em muitas partes. Estas le1s estão

sUje'l~as -~ um processo demorado: apresentação de cada projeto, es Ludo
pelas comissões permanentes, discussão e votação nas duas Casas, aba!,

rotan~o 'o Congresso por alguns anos, porque deverão somar, no total,
cerca .de la mil dispositivos.

será inviável em seu conjunto, pela dependência das 200 leis comple
mentares e ordinárias encravadas no texto aprovado, sem as quais ele

se torrlará inútil ou prejudicial em muitas partes. Estas leis estão
sujeitas a um processo demorado: apresentação dê cada proJeto, estudo
pela~ comissões permanentes, discussão e votação nas duas Casas, aba!,
rotando o Congresso por alguns anos, porque deverão somar, no total,
cerca de 10 mil dã spns I tivos.

Art. 192. Le1 Complementar def íru r é e regulará o sistema f.,!

nanceiro nac rcnal , o funcionamento de Inst í tui ções do gênero, de segu
ras e de cap i t a Li z ação ."

JUSTIFICAÇÃO

Entendemos que o texto cons t atuc Ionaj deva estabelecer p r r.n
CíP10S gerais. Assim, achamos melhor que sejam espec í t i cados em Lei Com

plementar as normas relativas ao Sistema Fanance í r o t ao contrár ia de

texto aprovado que par t í cul ar i za essa matéria. Isto considerando a com

plexidade e as permanentes adaptações do sistema f Inance i r o às mudanças

conjurrtura i s , como, na prática, tem occr r í.co , tanto de Governo para Go
verno, como durante o mesmo Governo, ou seja, em breve espaço de tempo.

Se isto fosse possível, ainda assim teríamos que rees
tudar o pr~jeto, porque há nele coisas anadmí s s Ive t s e ab au r da s., Ve

j~mos estes exemp~os eloqüentes: oa Seção IX do Capítulo I, do Título

IV; que trata ·da Fiscâlização Financeira e OrçamentárIa, são rdeut r-
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EMENDA
~- JOÃO ALVES

ções âananceí.r-ae - chegam, por vezes, a um montante supem.or ao do

pzôprao Orçamento da um.ão ,

!.Jr--------p-L~~a;li~OI..,.iO(.U.ÇOo,tll! ...O------- Urge, assim, dar um novo s ent-a.do a adnu.m.s t.r-açâc do

Banco Central, com ef1c1erote controle de seus excessos tanto pelo

conçr esso como pelas errtu.dades e MInistér10s va.ncuLadoa ao aa.st.e

ma. :t: o que propomos.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOAOO: ART. 193

r
Dê-se a segulnte redação ao art. 193:

EOISON LOBÃO

PLENÁRIO

2P01967-6

:..1-- ------- 'LIOC""IO/co"',•• lu/.uICt"un.o _

:;]1-------------- TUTOIJU'TIIIC.lÇ..O- _

EMENDA
lD

§ lQ O Banco Central 56 poderá efetuar operações com lrlstl

tuições fInanceIras pdbllcas ou prIvadas. De maneIra alguma podcJQ 0~

torgar a elas sua garantia, nem adquIrlr documentos enlitldos pelo Est!
do, seus orqaru smos ou empresas, sem a expressa autor i zação do COf1gre~

50 Nacional.

"Art. 193. O Banco Central do BraSIl, organismo autõnomo,
de caráter técnico, com patrImônio próprIO, terá sua composição, orga
nização, f'unc i onamento e atr ibuiçães determinados por Le i ,

2º A emissão de moeda em geral depende de autor azaç ão do
Poder LegIslatIvo.

EMENOA MOOIFICATIVA
OISPOSITIVO EMENOADO: ART. 195

§ 3º Nenhum empréstimo ou gasto público poderá ser r inanc r
ado com crédito d i re t o ou indireto do Banco Central.

Dê-se a seguinte redação ao art. 195'

§ 42 Fica instituído o Conselho Dellberativo do Banco Cen
tral do Brasil, composto de um representante de cada Confederação Na
cional de empregadores, um da Federação Nacional das Assoc1ações de
Bancos, um dos Bancos Estatais, 1ndicado pelo Banco do Brasil, um ind~

cada pelo MInistério da Fazenda e outro pela Secretana de PlaneJamen
to da Presidência da República, um do Ministério da Indústria e do Co
mércio, um Indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

§ 5º O Conselho Deliberativo ele'gerá o Pr es i dente e os dlr!
tores do Banco Central do Bras i L, cujo mandato não poderá exceder de

cinco anos. A escolha se fará entre brasileIros maiores de tr1nta

cinco anos, de reputação 1libada e notórios conhec1mentos jurídICOS,
eeonôm1cos e financeiros, de admlnlstração públ1ca e técnica bancária

"Art. 195. O projeto de le1 orçamentária anual será enviajo

pelo Presidente da República ao Congresso NacIonal, para votação cc'
Junta das duas Casas, até quatro meses antes do lníC10 do exercíclo :1

nanceiro seguinte; se, até trinta d~as antes do encerramento do eY~=~

cíc~o financeiro. Q Poder Legislativo não o devolver para sanção, s~
rá promulgado como leI.

§ 1º Organ1zar-se-á Comissão Mista Permanente de Seua dv ; : ';

e Deputados, com mandato igual aos das Mesas do Senado Federal e da :§

mara dos Deputados, para examnar os projetos de Lei r e l a t rvns aos co=
çamentas anuaIS e plurianuais e sobre eles emitir parecer, cabendo-I",e
ainda apreciar todas as matér1as relacionadas com orçamentos, crêe.
tos ad~c1ona1s, f1scalização financeira, tomada de contas~ gastos ou
obrigações assum~das pelo Estada e emissão de moeda.

6º Por ato lesivo à econom1a popular ou que gere, volun
t ar Lament e , lucro especulativo ou aumento extorsivo da inflação, po

derá o Congresso NacIonal, depois de comprovados os f e t os pela coni s
são M1sta Permanente de Orçamento, dest1tuir o Presidente e toda, ou
part~, a na r e t or aa do Banco, de t ermanando ao Conselho nova e Lea ç ão pa

ra'composição do órgão~

§ 22 Somente na Comissão Mista poderão ser oferecidas Emen

das aos projetos de leis orçamentárias, não podendo ser aceitas aque
las que forem incompatíveis com os planos gerais e setoriais de Gover
no, com o orçamento plurianual e sem ind1cação das respectivas fon
tes de custeio.

§ 3º O pronunciamento da Comissão sobre as emendas será con
clusivo e final, salvo se um terço dos seus membros requarer a vota
ção em plenárIo de emenda apr.ovada ou rejeitada.

JUSTIFICAÇÃO

Um País que altera de Governo para Governo, de ano
para ano, na teor~a e na prática, atraves de le~s e decretos, o

sistema financeiro e as normas ele seu Eunc i.onumen t.o , não pode f=.
xar na Constituição qualquer forma deíinItlva sobre a rnatér~a, a

não ser para !linchar" com palavreado J.nócuo o' texto constJ.tuc~~

nal. Já sobre o Banco Central do BraSIl, JustIricüm-se os d~spo

sitivos a ele pertinentes, ao menos para serem ob j e t.o também de

L;1 Complementar, que seria o caso. Mas na dúvida de que a m~d±

da seria ou não adotada como está formulada, a. Incluímos no te,!

to const.a t.uc i.onaâ , como ãa.aer-a a consta.cuaçâo do Cha Le (e com a s tc

consegu1u conter a inflação e Lavre.r-ese de empxêanamoa do FMI ••• l ,

face a gravíss1ma situação e peri.qcsIaeama forma como e'stá sendo

conduzido o nosso aas t.ema monet.âra.c pelo refer1do Banco. Senão veJ!!.
mos: o Banco Central do Bras11 é o órgão responsável pela dascapLa-'

na, controle e execução da polít1ca monetária do Governo. Os recur

sos a ele deetanados , princ1palmente o Ior - Imposto sobre opera-

§ 4º Ap11cam-se aos projetos de lei menc10nados, no que nã~

corrt r ar i e o drsposto nesta Seção, as demai s normas re Iat ivas 'à eLabo

ração legIslativa.

§ 5º o Pres1dente da República poderá enviar mensagem a

Congresso Nacional propondo a modificação dos projetos de l e r r e l ac i c
nado~"neste artigo, enquanto não estiver iniciada a votação da parte
cuja alteração for proposta.

§ 6Q o Presidente da República terá cinco d~as, a contar d:
recebimento dos projetos de leIS orçamentá~las, para sanc1oná-Ios,
d01S d1as, em caso de veto, para comunicar suas raZões ao Presidente
do Congresso Nacional. Decorridos os c~nco dias, o silênc~a do Pres~

dente da República importará na sanção.

§ 7º O Congresso NacIonal, no prazo de dez dIas, delIberará
sobre as partes vetadas dos projetos.

§ Bº Os recursos que ficarem sem despesas correspondente~,

em virtude de veto. emenda ou rejeição do projeto de orçamento anual,
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somente poderão ser utilizados com prévia e específica autor í zação le

gislativa, mediante, conforme o caso, créditos especiais ou suplement~

res. tI

órgãos do Poderes LegislatIvo e JudICIário, ser-lhes-ão entregues até
o d1a 20 (vinte) de cada mês, de acordo com programação apresentada
por cada órgão que expresse suas reais necess1dades. l l

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

É fácil entender que o Orçamento da üru ão sustenta o Es

tado e dele depende a vida das 1nstitu1ções. Por 1SSO merece um tra

tamento especial na Constituição, que deve traçar as normas, os funda
mentos e os limites da lei Orçamentária, de modo a oferecer segurança
à vida do Pais e às nações com as quais transacionamos. Fora da Con5
titu~ção, a Lei OrçamentárIa não deve subordinar-se a outras lel~ Lt
sicas, porque sendo ela drnãmí ca e rotativa, há que ser renovada an... 
almente, ajustando-se às alterações que se processam em todos os seto
res de atividades do Estado e nos compr onu s sos e x t er nns , para a p r ev r-,

são da receita e fixação da despesa do ano seguinte. E isso é 19ualZl

nho no mundo inteiro.

Fixar-se na Const1tuição a obrigatorIedade de que os re-
cursos sejam entregues aos órgãos do t.eq.í sLat avo e JudIciário em "du.Q.
décImos 11 poderá invIabilizar a programação pois há meses em que a ne
cessidade de recursos poderá ser mai or que o fixado.

JOÃO CASTELO

PLENARID

2P01969·2EMENDA

r-r- TlXTo/~unl'lclçÃO

______ I'LlNlJllO/cOlllSsio/IUICOlllssio--------

~ do Orçamento da União que tudo se reivIndica, reclarra
e exige, se transformando, por vezes, no oxigênio lndlspensável para
que todos - Governo e povo - possam resp1rar livremente. A sua elabor~

ção e regulamentação, portanto, impõem profundos conhecimentos da ma
téria e responsabilidades, além da absoluta imparcialidade pessoal

política, para que o processo de formulação orçamentária anual não ve
nha a sofrer distorções insanáveis por implicações de nr i qem constltu
ciona!.

. Oaí o cuidado que deve ter o legislador ao tratar do as
sunto na Constituição.

EMENOA MOOIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 198

Oiz o texto aprovado pela Comissão de Sistematização que as

emendas oferecidas ao Projeto de le1 orçamentária são apresentadas na
Comissão Mista de ürçemenvo e apreciadas pelos pl ená r ros da Câmara
do Senado, o que significa inverter a ordem legislativa e imposs,bl1i
tar a aprovação do Orçamento no período que lhe é des t mado , veja-se

O que consta mais adiante: "É assegurada, na forma e nos prazos da lei,

a participação de entidades representativas da sociedade que tenham J-".
rlsdlção nacional, no Projeto de lei de di ret r i zes or çament á r aas , nc

que concerne à definição de prioridades e ob je t rvos dos gastos públi-

. cos ~ à forma de custeá-los" O que vai acontecer com a Lnt.e r f'er ênc í a

de, todas as Confederações NaeLnnaa s de Empregadores, urudas à UDR, u
mas contra as outras, cada qual querendo ser atendida em suas r e a v Ln-.

dicações.

Oê-se a seguinte redação ao art. 198:

"Art. 198. A lei disporá sobre os lImItes com a despesa de
pessoal e sobre as condições para emIssão de títulos da dívida públI
ca, compreendendo a natureza, o montante, a rentab1lIdade, as formas
e prazns de resgate. 11

JUSTIFICAÇÃO

Entendemos que o texto aprov:d~~a Comissão de SIstemati-
zação deve ser mais expLf c í to, razão pelàfa-cr-escentamos, a mda , as con-
dições para enu ssão de títulos da d Iv i da púb Li ca , bem como as formas e
prazos de resgate, evitando criar embaraços maiores para o governo sub

sequente.

EMENDA 2P01968·4
---------,

ALEXANDRE CDSTA

--------- PLt""JI'O/coWlUio/S...l:OW1UiO -,

PLENARIO

EMENDA 2P01970-6
JOÃO ALVES

,---------PLtNAJI'O/COll"do/lu.cOlllnio------

PLENARIO
--------------TUTO/.lUITl'IClÇÃO _

.--------- Tl.To/~US'I'lClÇÃO _

€MENOA MOOIFICATIVA

OISPOSITIVO EMENOAOO: ART. 197
EHENDA ADITIVA

DISrOSITIVO EHENDADO: ART. 41 DAS DISPOSIÇÕES TRr.NSITORIAS

Oê-se a seguinte redação ao Art. 197:

Inglua-se como §§ 49, 59 e 69, no art. 41 das D~SpOS1

ções Trans~tór~as, os seguintes~

"Art. 197. Os recursos correspondentes às dotações orçame"

táir~s). i.nclusive créditos suplementares e especiais, destinados aos

I'§ 49 1'1ediante O levantamento de áres nos ns tudos e a es
colha, através de pesqu~sas dos serv~ços de agronom~a e outros, c.os

Locaas que melhor se prestem para ahri.qar até quarcuta nu Iuôcs de ha

b~tantcs, ser50 ~nstaladas, com a m~b~l~zõJção dos M~n1stér~os, u<'ntro
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de ',um ano da promulgação des tn cons t.i tuaçãc , .rcç t.ôes aq r f coLas no a n-.

ter~or de todo o País.

59 Serão, ~gualrnente, ~nstaladas no 1nter10r brnSlleJ

ro, separadas das IIreglões agrícolas", Co16nl'::s agrícolas pena1.s, Pil

ra onde devem ser ccnduza.dos todos os cr-ammosos do País.

§ 69 O disposto neste artlgo será regulamentado por Le1.

Complementar dentro de 90 (noventa) dlas, a partlr da vlgênc1.a desta

Cons ti tuição. 11

JUSTIFICAÇÃO

Urge a implantação de reg1.ões agrícolas no 1nter10r do
País l med1.ante o levantamento de áres nos Estados e a escolha, atrq

vés de pesqulsas dos servlços de agronom1.a e outros, dos locals qu~

melhor se prestem para abrl.gar cr-a.nea ou quarenta rru.Lhóe s de hnb a t.an-.

tes, mobllizando-se os Ministérios e os Governos cstnl1uill.S, 1.IlCllI1lUJll

do-se ~ada um das tarefas de sua competêncl.a. Salvo melhor ordena-
I mento: Ministérl.os dos Transportes e da Agricultura e órgãos vl.nc~

lados - abertura de ruas, de poços arteSl.anos e outros Sl.stemas de

abastecimento de água, construção de estrqdas, distr1bu1ção de 1n~

trumentos agrícolas, de sementes, instalação de armazéns, s1.10s e
frigoríficos, etc.; Ml.nl.stério do Interior, com Banco do Nordeste,

Banco da Amazônia e outros organl.smos vinculados - construção de c~

sas de campo, mobiliárl.o, saneamento, etc.; Ml.nl.stérl.o das Minas e

Energl.a e órgãos vinculados - eletrl.fl.cação rural, instalação de
luz residencl.al, etc.; Ml.nistérl.o da Fazenda, com Cal.xa EconÔrnl.ca

e Banco do Brasil - cooperat1vas de consumo (ger1das pelo M1n1st!
rio pa Agrl.cultura) para suprl.r de gêneros all.mentícios os trabalh~

dor~s e suas famílias, cujo pagamento deve ser convenc1.onal, com uma

parte da produção, quando houver, sem sacri.t i car o t r aba l hador r l~~

n2stérios da Educação, àa Saúde e da Prevl.dêncl.a Soc1a1 - constr~

ção e ~nstalação de escolas, adm1ssão de professores, d1str1bu1çâo

de livros e de material escolar para os fl.lhos dos trabalhadores,
construção de postos e casas de saúde, instalação e manutenção de

postos de puer~cultura e de restaurantes populares, assl.stência m~

dica e dl.stribuição de reméd~os, etc.; M1.nistérios da Indústr1a e

do Comércio - planejamento da produção, para que se produza ma1S o
que mais consumimos e exportamos ou venhamos a exportar, promoção das

exportações, etc.; Ministérios das Relações Exteriores - pesqu1Sq
n95 d1versos países do globo para saber o que devemos exportar; lf~

nistérl.o das Comun1cações - agêncl.as dos corre~os, telégrafos, etc.;
Ministério do Trabalho - arregimentação dos (trabalhadores rura1S,

esclarec1mento sobre as vantagens a eles conferidas, etc.; Governos

estaduais - fornec2rnento dos meios de que d~spõem, em todos os set~

res onde forem chamado~a colaborar; Min1stérl.os Ml.litares - disc!

plina, ordem e segurança;~ Ministério do Desenvolv2mento Agrár1o-pI~

nejamento, coordenação e fiscalização do plano. Cabendo a1nda ao

Ml.nistério do Interior ou do Desenvolvimento a aqu1s1ção das teE

ras (com ba~e no Imposto Terr1tor1a1 Rural pago) para a complemen
tação de cada região agrícola, que deve ter base (e rna10r porção)

em terras devolutas, destacando-se partes isoladas para l.nstalação

de colônias penal.~, para onde devem ser levados todos os cr1ml.nOSOS
do País, separados em grupos, de acordo co~ o grau de perl.culosid~

de de cada um - mesmo que haJa necessidade de man~er mUl.tos deles

com ,os pés acorrentados - onde se incluem os t rnf.icante s e V1CH!dos
em drogas. As reg1ões agrícolas devem estender-se a essas colôn1as

na propbrção em que se fqrem recuperando os seus ocupantes, ou lev~

dos a se integrarem às regiões os grupos comprovadamente recuper~

dos. Esse programa irá, também, aproxl.mar-nos de nossas m1nas e v~~

bilizar a exploração de nossas riquesas m~neral.s.

Decorridos dez anos da implantação de cada região agri

cola, deve ela ser entregue aos seus habitantes, para usufruto da

terra com ~ndependênc~a, cessando a responsab~l~dade do Estado.

Trata-se, sem d&vl.da, de um projeto que eXl.ge mUl.to trê

b~lho, idealismo e coragem, mas compensa pelo arra1gado patriot1~

mo que encerra, com o amparo a 40 milhões de brasile~ros, cuja mai~

ria nada pode oferecer ã Pãt~ia senão o próprio peso que represeE

ta, e, ao mesmo tempo, pela oportunidade de emanc1paçâo econôml.ca
do'país, que ocorrerá na proporção em que forem aumentando a prod~

ção e os contratos comercia1s com o mundo.

Com efeito, o Governo contará com o apoio dos meios r~

rais para a realização desse plano de s~lvação nacional, sem o t~

mor de confronto entre o homem do campo e o proprietário rural.

Quanto aos recursos para execução do programa, correrão

eles por conta de dotações prevl.stas nos orçamentos dos próprios M~

nistérios.

Ninguém desconhece que a dívl.da externa bras1le1ra já

excede a 100 b11hões de dólares e a interna (dívida pública) a mal.S

de 400 bl.lhões de cruzados; excluídos os avais concedidos aos p~

pel.s de interesse dos Estados.

Forçoso é reconhecer que a economia const1tUl. o OXl.g!
n10 ~ndispensãvel para que todos, Governo e povo, possam resp1rar

ll.vremente. O bem-estar soc~al, portanto, está COnd2Cl.Onado ao d~

senvolv1mento da econom1a, tornando-se letra morta as le1s e decr~

tos que pretendam elevar as rendas, os dl.rel.tos e as ll.berd~des m~

d1ante a aplicação de alguma fórmula verbal mágica. Urge a adoção

de med1das realistas, arrOJadas, concretas e obJetivas, capazes de

promover o bem-estar da sociedade como um todo. E só há um cam1nho
vísível para o Brasil atingir essa meta: a agrl.cultura, através da

qual poderemos exportar por ano 100 bilhões de dõ1ares de produtos
agrícolas. Quando isto ocorrer, nossa vida econômica e social est~

rã estabilizada. Mas não chegaremos lã com a produção fragmentada,

com fl.nanciamentos e estímulos a agricultores, com distr1bul.ção de

terra aos sem-pão e sem-teto, política essa que, até pela nossa P2
siçâo geográfica, não oferece condições que perm1tam a evolução pr~

conizada.

Com seis m~lhões de quilômetros quadrados de espaços~

~ios, onde a terra é mansa e rica na maior parte de sua extensão;

cabe-nos explorá-la com os métodos mais adequados, se quisermos t~

rar o País do impasse em que vive desde o Impêr~o. A sl.tuação exige

a mobilização dos M1nistérios com firme determinação, um conJunto
de esforços organizado, onde todos se empenhem sem exigênc~~s pr~

ferenciais, com idealismo, entusl.asmo, amor e patriot~smo, para a

construção de um Brasl.l maior, mais progress1sta, ma1S humano, of~

recendo ã gerações futuras o exemplo de que o trabalho é a receita
para quase todos os males e ao mesmo tempo a mais poderosa força
que produz a rl.queza e felicidade da pátria. Com 1sto a Nação ta~

bérn s~~ contra a democracia ll.berticida, que leva ã anaE

quia ou ao retrocesso político.

Não há dúv~da de que se os vinte m~lhões debras~leiros,

que hOJe Vl.vern em difl.culdades nas zonas urbanas e suburbanas fo~

sem transferidos para a agricultura - onde irl.am juntar-se a outros

tantos que já vivem nas zonas rurais, à mercê de exploradores - com

total ass1s~ência do Governo por Um período de 5 anos, provocarl.am

uma produção em larga escala, com ba1xa nos preços e, con~eqficnt~

mente, no custo de vida. O cruzado ser1a valorl.zado, maior serl.a

a procura e a dl.sputa dos nossos produtos, pela qualidade e pelopr~

ço, por grande número de países, desde que saíssem díret~ente do
cent~o de produção para os portos de embarque. O mundo reclama a

produção de ali~entos e bastaria enviar-se 200 homens aos diversos

paises do globo para sabermos o que devemos produzir e exportar.
Por outro lado, tal.s providências viriam desafogar as

capitais dos graves problemas provocados por essa população des~

justada, ser~indo igualmente de remédio para as suas aflições. são
homens sem ideais nem ilusões, cujos filhos, em sua maior parte,

vivem entregues aos vícios, às àrogas e ã indl.sciplina social, f~

zendo aumentar a já alarmante criminal~da~e e de11qfiência Juvenil.

O povo, na sua grande maioria, anseia por medidas de~

sa ordem, pprque sabe que é o único meio capaz de redim1r a pobr!
za, o Governo e a Nação.

Com a implantação da nova ordem não seria d1ficil co~

seguir dos nossos credores externos e int~rnos, se necessário fo~

se, uma moratõria de tres anos, periodo ém que importariamos pet;2
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2P01971-4
-----------,

Cona-t.a.tiua.ntie Bena,t.o Gama

coneéf.tu.rrrte aem.eo Gama

Dê-se nova redação ao' parágrafo 109 do artigo 184, que passa
a ter a aequa.ntie redação:

§ 10 - •••

II - .....

b) Sobre operações que desmnem a outros Estados, petróleo,

ancf.usave Lubr í.facarrcaa , cpmbus t rve i s Lí.qnados e gasosos dele de
z avado , aleool carburante e enexqa.a elétr1ca.

~ consenso de que o petróleo e seus dexa'vadoa e energia elétri
ce tenham a anc í.denca.a do reM somente no Estado destinatário, ôu se

j a , na ocesrâo do consumo. Dessa forma, os Estados produtores de Pe

tróleo e seus deza.vadoa e enez-qaa e Lâtizu ca não poderão exigJ.r o reM
nas remessas destes produtos para outra unidade da Federação ~ t sa

b.í.do que o alcool carburante tem a mesma Earta.La.dade dos derivados d

petróleo, dai não se harmonizar o procedament;o de que o Estado Pro
dutor de petrólea e energia elétrJ.ca nãp possa eXJ..gir o aleM nas ope
rações J.nterestaduais, enquanto os Estados produtores de alcaol car
burante possam fazer.

Casam permaneça a redação do texto da corm ssêo de Sisternatizaçã ,

05 Estados produtores de alcooaI carburante fi'barão cem a a:trec~da

ção do IeM e os Estados produtores de petróleo não. O que é um; grar
de anjuseaça f1scal.

Houve .í.nvoâunt.aruamance um atraso na elaboração da coneeaeuí.

ção, prevendo-se na melhor das hipóteses que seJa promulgada no
pr-ôxamo mês de abr-aL, Após a promulgação, teremos que elaborar

as ccns r t.uações Estaduais e Leis Complementares e ordanâr i.as

e n~o vas Lumhramoa tempo suâí.c i.errte para de.ixax o Pais com seu
ordénamento j ur-a.daco e ao mesmo tempo a conc.reta.aaçâo de elei _
çôes marcadas para este ano ~

Qualquer' prorrogação de mandatos no z'eqarne democeâta.co ~ão
é recomendábel, mas nas c í.rouns't ânca as atiuaa.s , aema extremamàn

te coerente o adaamenbo por um ano das eLeaçôas de Prefe1.tos e ~

Vereadores, coa.nc.i.da.ndo em 1989 com as eleições de Pz-ea a.derrt.e da

_ RepjibLaca , Senadores, Deputados Federà~s, Gavernado;;'es, Deputá
dos Estadua~s, Pze f ea.tioa e Vereadores. Nesse caso, nó~ parlame~n

tares daríamos um exemplo xenunca.ando uma parte dos nossos prõ
pzu.oa mandatos, convocando as eleições gerais .

rneer-az nas üa.spos Lçôes 'rz-ans a tiôr-a as , onde couber;

Art, As pr'amea.r-as e Iea.çôea após a promulgação da Cons-

tntiuaçâo serão qez-aas , r-eeLa.eadas no da.a 15 de novembro de 1989.

r;T-------- Pl..ENARIO/COIoIlSdo/liõlJaCOUHlsio --,

Plenar10
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Assemblé~a Nac~onal Consutuinte, ao

leo·e outros produtos imprescindíveis ao nosso consumo com pag~

to ã vista. Para tanto, porém, seria necessãr~o a conscientização
no Governo da crise por que atravessa o País e do desespero em que
se encontram as camadas pobres da população. Democrac~a é o melhor

reg~me do mundo, mas a fome e a miséria anulam por completo a li
herdade polIt~ca, moral e fís~ca assegurada ao pobre,em nome da

lel..

Condenamos os agoureiros de tragédias, mas não podemos
desprezar o temor de que caminhamos para o abismo se medidas corno

as que ora propomos não forem urgentemente adotadas. Delas surgi
rão, sem dúvida, por via de conseqUêncl.a, as r~fo~mas ~os ' demal.s

setores de atividade do Estado, permitindo ã Nação caminhar ;livr~

mente na estrada do futuro e realizar o ~deal de emancipação poli
ticp-econõmico-soclal tão sonhado, desejado e persegu~~o pelo pov~

braGile~ro. Não podemos continuar com essa polít~ca rnone~arist~p~

ternalista, estimulada pelos inventores do sistema que condu~iu a

soc~edade brasileira ao vício de jogar, comprar e vender dinhe~ro,

I levando milhões de pessoas que produziam_patrioticamente ao egoce~

trismo profissional. Não, a felicidade não está apenas no d~nhe~

ro, mas, sobretudo, no prazer de qualquer ação cr~adora.

Ao concluir, vale a pena lembrar os Estados Unid~s de

1933, cUJa economia era inteiramente controlada por 20% da popul~

ção. Oitenta por cento dos habitantes daquele pais estava div~d~do

entre desempregados, incendiários, assaltantes, viciados, desord~~

ros, vadaos e miseráveis que perambulavam sem dest.mc pelo _país;

. Ao assum~r a Presidência da Repúbl~ca, Francklin D. Roosevelt ~n~

tituiu o "New Oeal u , que lhe valeu quatro reele~ções sucess~vas,

para o que foi necessário alterar a Const1tuição: E dessa época

qu~ nos dá not.Lca,a o Lavxo "Roosevelt", .de BmaL Ludwanç , do qual

extraímos o segu1nte comentário:

fiEm 1933" quando assumiu o governl? dos Estados, Unldos

e a ~~tuação do país era de completo caos soc~al, e econômico, ~R02

sevelt comprou a prazç nove ,milhões de ac~es'de-~e;ra,inc~lta,· ~rn

43 Estàdos, e neles instalou 208 colõnia~ agrícolas. Limpou as 'C!
dades dos jovens solteiros, de 14 a 22 anos, dese~pregados ou y~

di~s, viciad;s ou d~sordeiros de todas as.classes~ ~ ~~ondui1~do-9S
juntamente com os VOluntários, para as colôn1as. Pagava ordenado â
cada um, retendo, porém, 50%, que era entregoe aos pais e irmãos

menores ou inválidos que haviam deixado. Convenceu os bancos ã co~

cederem moratória aos lavradores, cUJas terras hipotecadas ameaç~

varo tomar por falta de pagamento, e fez ~~nvergir para o interior

as·ptenções e o~ rec~rsos do governo. A cada Departamento fora e~
tregue a responsabilidade de uma grande tarefa, cuja execução o

Presidente fiscalizava diretamente. Em janeiro de 1935,20,2 mi~
de homens t~nham sido transferidos para a zona rural - em um só

dia foram levados de Nova Yorque mais de 30 m~l jovens ~ e o Gover

no inaugurava os frigoríf~cos, os armazéns e s~los, e as estrada:

para evacuar a produção.ouatro anos mais tarde não havia um só d~

socupado nas capitais dos Estados e quase 100 países dependiam da

produção agrícola americana. Outras medidas governamentals foram

sabiamente adotadas nos diversos setores de interesse públlCO, 1~

vando o Pais a desenvolver-se por todos os lados de mane~ra ~mpres

s~onant~. Era a consagração da política do Governo. Roosevelt ve;

cera. 1:: hoje um presidente enãeusado pelo povo norte-amerlcanol1 

(Do ,.livro "Roosevelt" I de Emil Ludwing, pubI a cedo em 1938).
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das atrás. O progresso tecnológico colocou-o em condições de ar9!!.
mentar e decidir. t, portanto, a hora de assegurar-lhe o direito

de escolha política.

r

2P01973-1-,-----------.,EMENDA
~- conse i.cuarrte Ben r.tio Gama

EMENDA SUBSTITUTIVA

,.,.,- TUTO/JUSTIFlÇAÇi.Cl ,

pa.spoaat.ãvo Emendado: ArtJ..go 221

Dê-se a eeçuant;e redação à l.ntegra do ar-caço 221 do ProJ~

to de cons t i.trua çâo , da ccma.ssãc de aas cemata.aacão e

= TExTQ/~U$TlrlC.çio --.,

2P01975-7-----------,

"§ • É dever da Administração Pública a gestão das informações
governamentals, cujo acesso providenciará seja a todos assegurado."

rágrafo:

JUSTIFICAÇAo

Acrescente-se ao art. 44 do Projeto de Constituição o seguinte ps-

D:no é sWicb, os atqJlvcs p1:fuccssi9 lrstib.nQ:Es vcItadas para aprese!

vação e o uso social do patraeõrüo documental e que visam, ademaisJ a apoaar o d.!
senvolvimento cultural do país, garantlndo ao cidadão o exercfcro do drreí to ~
crãtico de consulta às lnformações produzldas pelo Estado.

Inúmeras, porém, são as suas dificuldades de infraestrutura básica,
dentre as quais avulta, pnncipalmente, a falta de instalações adequadas e de re

cursos tumenos suficientes.
Além disso J una vasta quanhdade de documentos é criada oesnecessg

raanente e r mesmo quando de real interesse, são tais documentos mal organizados,

microfilmados ou eliminados sem obediência a critérios seguros de triagem.
Atualmente, eshma-se que apenas 10% do patnmônlo documental da

nação se encontra sob a guarda dos arquivos públicos, uma vez que a produção doc!;!
mental do Estado não vem sendo, como deveria, transferida sistematicamente a es
sas instItuições.

É o caso, por exemplo, do Arquivo Nacional, que cOOJIletou, no ú1t:.!
mo dia 2, 150 anos e conta somente com 18.000 metros lineares de docunentos , não

obstante transcorridos 487 anos de história brasileira.
t evidente que as lacunas temporais desse acervo podem,em diversos

casos, ser supridas por ducumentação onginária de diversos pontos do território
nacional. Basta referir, a propõsrto r que, segundo censo elaborado pelo Arquivo

Nacional r entre 1981 e 1984r existem em órgãos federais r no Rio de Janeiro r em
454arquivos, cerca de 180.000 metros lineares de cocimentos , enquanto podem ser

encontrados em Brasília, nos diversos ministérios, outros 140.000 metros lin!:,
ares.

Plenário

GStituinte CARLOS BENEVIDES

r:T--'-------- PLUUIO/COalIUio/SUBCO.. lllSio ---,

,.". TtxTO/~UST1"C.ÇÃQ' _,

EMENDA

JUSTIFICATIVA

A anrcvacão reto Senado Federal de alaenação ou concessão de terras
oúbll.cas cem área suoerJ.õr a cinco rru.L hectares a uma sõ pessoa, fisJ.ca ou jur'í-,
daca, é condaçâo de sã política de drscz-ibtnçêo de terras sob controle do Poder
Naclonal, rescuardando tanto os bens dcmírucaas quanto os bens consa.s'tentea em~
ras devolutas.

As tucôteses oreeaseas nos doaa oarágrafos abrandam a regra do "ca
put;", sendo que a só ernmciacâo delas JustlfJ.ca o seu conteúdo, quando se tratar
de cccceratwes oracnnâraas do processo de 'reforma aqrâraa, ou quando deva ser
conformada cem a POiítlca rural.

§ 19 - Excetuam-se do d1.5POStO no "caput" deste ar-taço as
alienações ou concessões para fins de reforma aç.réza.a , ou para coap,!
rativas agrícolas.

§ 29 - A deatn.nacão das terras púbLa.cas e devolutas ser-é
compat.a.baLi.aada com o plano naca.onaL de reforma aqr-âraa ,

r

"Art. 16 •••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 19 O alistamento eleitoral e o voto são

obrigatórios para os maiores de dezesseis anos, sal

VO para os anal~abetos, os maiores de setenta anos

e os deficientes físicos."

EMENDA 2P01974-9
tJDeputado CARLOS BENEVIDES '-----------------,

Dê-se ao § 19 do artigo 16 do ProJeto de Constitui 
ção (A) a redação abaixo:

Art. 221 - A a.La.enaçâo ou concessão, a qualquer título, de
terras púbj.a.cas com área supexacx a cinco mil hectares a urna só pea
soa físJ.ca ou j ur.Idaoa , aa.nda que por antiezpost.a pessoa, dependerã
de prévia aprovação do Senado Federal.

l.
11
jl
li
1!
:i

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda, já apresentada à Com1ssão de Sis
tematização em fase anterior da elaboração da Carta Magna, foi par

cialmente aceita, mas a renovamos, agora, na esperança de torná- la
V~toriosa em toda a sua plenitude , inclusive, e especialmente, com
a adoção do direito de voto aos 16 anos de idade.

sá urna grande expectativa de que, dentre as inova

ções da Carta Constitucional, figure a redução da idade para o ali,!!.

tamento eleitoral, abrangendo a idade minima de 16 anos, em, contra
posição à vigente, que ê de 18 anos.

A gravidade da situação se torna ainda mais evidente quando cC!!!.
paramos esses números comos de outros ArQUlvos Nacionais r tais como os dos EEW

(470.000 ml, França 050.000 m), Nigéria (2B.000 m), e Cuba (24.000 ml, para c1.

tar apenas alguns.
Os esforços de modernízação dos arquivos públicos brâsf.Ierros ,

portanto, condicionam-se a lJll novo comportamento \dos or.ganismos públicos em face
da produção e do acesso às informações r bem como a LJll8 nova atitude da cidadania
perante eles.

I~õe-se, por outro lado, que a nova Const.Iturçãc, além de gara..!:!.
tir o prdncfpao de acesso às mfnrmações governàlnentais como parte do' exercício

da crdadarua, estabeleça os norteamentos básicos da armírnstração pública a e..ê..
se respeito, com o que imprimirá, à evaoêncí.a, efJ.cácia concreta àquele princ!
pro,

, Abre-se, com esta m~ida, perspectiva de particip~

ção a um ponderável segmento da sociedade brasileira que vem, gra 

duaâmenêe , aprimorando seu nível de politização, não apenas graças

ao impacto da comunicação sonora e visual, mas, também, em. razão

do aspecto criti~a e atlal1sta das escolas em todo o País, nos dias

rde hoje.

O jovem moderno não é mais aquele de algumas déca- r

Esses, em suma, os objetivos da presente Emenda r com a qual se
pretende seja dever do Estado a gestão das informações governamentais, cujo

acesso, evidentemente, deverá ser a todos garantido.
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EMENDA 2P01976-S------------,tJ Deputado CARLOS BENEVIDES

= TEno/~uSTlfIC"Çi.CJ-------------_,

Inclua-se nas DisposIções Transitórias, onde couber:

Art.

2!P01978-1

r.r-------- Pl.tNAllIOfCOlll5si.O/suscOllISSio ---,

r;;------------__ 'l'tX..I;I/~U$lIfIC"lli.~ _,

;"0 <lrtJ.co 2oL: do Pr-c jcto do CC1l1r'tit\11çrlo (A)t

da Cop5.se-'âo de S'Í~te"""rri'?<l.ç;~o , acre-scente-se o sezuiTlte:

Estendem-se aos ant ipos professores catedr átj,
cos das Universidades FederaJ.5 os dlreitos e vantagens

correspondentes ao título de Doutor.

JUSTIFICATIVA

Nada maas justo do que a medi da que ora se propõe. Com

isso procura-se corrigir uma qr i tant e Lnjus t aç a na área do magist~

rio superior do Brasil, onde os ant i ços catedrât i cos , r e spons âve r s

pela formação dos atuais doutores, têm, inexplicavelmente menores
vencimentos do que eles. Uma nomalia, sem dúv rda , na vida acad,ª-

mica. E a mIOria destes catedráticos, hoje, chamados de titulares, é
constituída por membros de destaque das Academias de Ciênclas ou de
Letras de nossa pátria, alguns com projeção í.nt ernac i.ona l .

Com o tempo, porém, num pais quase sem memóri a , foram

eles sendo esquecidos e Injus t í çacos , mesmo agora, quando o Governo

Federal concedeu rsonoma salarial às fundações e autarquias unlve.;:

sitárias. É hora, pois, de se reparar essa falta, que não encontra
a menor jus t í r rcat Iva . será um r econhec rment o dos altos méritos de

tão eminentes brasileiros, poucos aliás, que serão alcançados.

1l§?l2 _ A im.tit'ldç'fto e arre"aà<:>ç::'o de tributo!:'
e preçoc; cUJ0t' írtos eel'~forp~ s~j ...J"" ineren _

tes a SfT',riC;CE piÍ1JlicOE cnrceri.-:'oe, cO~21~te

no podeJ' ':tl~ det~n o cClrtrole f.cior.rr.l'o da
e- presa p~l ~ z.ca ou soC"iec.::.1f' de econo- :':':1 'li s>
tr. cor.cef':"':o!"t;-iHo

ZUS':'::':Ci~Ç;:O

O'bJ'tiv r- ~\ !1:"'e:c-n~e E!"ler:(l~. ::Qt:i~j ca:- siste"t
tic? »r o... · ':« at~ aC'o=~, :'!::1..~~iv.:. à co--:petênc.:.r:. pa~!. -i a"re"?'::a _

ç~('l d r
• t:':l..:TLitos e pl't"ç:o~ C'<O~ i"'J,'".;os cer:t...:o!":.:s !:e:';..., :''!'!.e~ewt.es

1. serviço": p.íhlif"o<:;; c oncc.::''':: "')5 , sist9::'l""tica estn. -uo consiste e:::
a-:"ribll:"r tão S0'"1e!1t09 .::10 pede r- conceôerrto a co-pet~ncia p~~r~ ar
rocad ar os t~i:>utos e pí'eçou e11 ,!uestão.

r

De frtto, para eX'3"'cel~ el:.=:t.::. cOlJ]et~n("':::: cono
" p il1' t e legítil'iJ.::l,If, o poder r-ue arrecadn de··(; ::;r o nesno ;1UC res

ponde pelos inV'esti'nent0s 6}:i,3idos paz-a narrtet- serviço adel:U:l.do.

Ho caso d:-I. conces saon-ir-La se:' er pr-es a pública ou socil?dafe de eco
norrLa nisto.) o poder ~ue r-esponrte pelos J!i9n.ci-nas os investil''lentos

: o poder- que deten o cOl1trD.!e êcioná':-""'c da enor-es e ou àc: soct.eã: ...

de de econonân n:'sta e n~ue non senpz-e ~ o pode.!' cnr-C'p-'len+'''h

EMENDA

r.-r----"--------- TI:ll:TOOlJ5TIrICAÇi.O--- _,

Dê-se ao inciso rII do § 3'" do artigo 16 do ProJeto
de ConsUtuição CAl a seguinte redação:

"XIX - Prefeit.o: dezoito anos"

~un.l1rl0 a concesslo'15::-i:i for '1tn:::l. eM..?res?, }:l!'iV2 ...

d:l, R ('on!Je~ênci:;; er' ,:uez:t~o s~ ;'OdAJ1'# ser se poder- eo n aeô enta , ':'.:.~

ir..cl'l.sive poder~ ut:'l:'::ar o al'rec~d::J.fc p~s:::. reM1.L"1~Y' .. 'l'" p ...te r1r~

serviços prer";,a..r1os pelo con('es~"\_o~.::':~'.

Est~ "::(>:'2.niç':::o de cor;-, etên('i~ n::cr. r-ee t r-Lnga

;~;~":~~: ;m;~:::~~=:':y':;~~~~Z:~/; ;:~:~ç:~ ~~:"~O~Ow~~~;~;,,,~
tr"·H~!:: rle lei, eE:t,'b'<:~"'ce a CD'l::"o"'F!O :. .... u:~ det:,~~::r; "r, t't2'Z"riç:o p';
1:';'ico.

JUSTIFICATIVA

PLENARIO

2P01979-0

Dê-se nova redação ao 39, art. 79.

EMgNDA MODIFICATIVA

~ - As ativi~ades de intermediação remunera?_a~

da mão de obra permanente, temporária ou 5 azonal, ainda que mediante

locação, serão d~scip1.i~adas per lei ordinária.

r.;--------- PI.~NAIIIO/cOIolIS'i.o/suscoulssi.o ~..,

r;;--------------TtllTOIJlJUIFICAÇi.O ,

o Projeto de Constituição ,em exame propÕe a idade
m!nim~ de 25 anos como uma das condtções para a elegibilidade de
prefeitos.

Entretanto, o cidadão de 18 anos é obrigado a alis
t.ar-se e é obrigado a votar, oonforme preceitua o § 19 do artigo

16 do Projeto. Ora, s'e a própria Lei Maior reconhece a capacidade

de disçernimento deste cidadão para eleger, inelusive, um Preside~

te da República, por que razão não est.aria ele apto para exercer

um cargo,. eletivo de complexidade menor, como o executivo local?

Por isto, propomos, aqui, a 1da~e mIni.ma de 18 anos, iI"Õ<> ", ,.., o ."""'~ '" '"'" " -,... I

r (~)((gdº\~nevfcfe~)l
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PLENARIO

As atn,vidades constantes do supra merica on ado di~

poaa trí.vo , sem uma regulamentação adequada vanham sendo deaenvoLvadaa

de forma concrâma aos pm.ncfpa.os mínimos que regem as relações de

trabalho. Prol.bl.r pura e simplesmente teus trabalhos caus axâ a um pr.2

blema mua to sêmc não só para os empregadores e empregados cz'z ando 1

pr-í.noa.peâment.e desemprego.

O que se faz neceasâri.c é a ze qu Lamerrtaçjio ad~

quada de taJ.s atividades.

DEPUTADO FRANCISCO l\MAR1\L

Com e Ee a t o , afigura-se incompatível o mandato

t e g a e La c i.vc com o do Chefe de missão diplomática permanente.

porquanto os poderes da União hão de ser harmônicos mas inde

pendentes. Ora, o Chefe da rm s s â c d a p Lcmà t Lc a permanente e _

xe r'c e função de r n c e Lra confiança do Chefe do zxecu c i.vc Car e d-,

go 95 a n c Ls o XI, do atual Projeto de cons t r r u r c âo) e lhe deve

submissão. Donde a l.mcompatl.bil1.dade entre as duas funções~

a de parlamentar e de Chefe de au s s ãc d r p t onâ c í.c e permanente,

- e a razão da presente proposta de supressão da referência a

"Chefe de rm s e â c d Lp Lomà t a c a permanente" no a nc Ls c I do a r t a gc

Se r a a difícil que o Parlamento controlasse

f Ls c a La z a s s e ou orientasse um órgão ad ml na e e r a t Iv o , o qual p..!?:

d e r La , a qualquer mcmen t o , ser integrado por, parlamentares qu

c cn s e r-va r a am seus mandatos Em outras palavta,S: como poderia

o Congresso controlar um órgão de que faz na1rte? As funcões

_bàs1cas do Congresso Ser1.8m nec:essarl.ame"~,afetadasde manei
ra negativa.

o Le g a s La r a vo , em p r an c Lp Lc , exerce uma funçâ

t r a p La t a precípua de legislar. a de controlar e f i sc a l r a ej- e,

e nf rm , a de o r r en t a r pela expressão da vontade popular. .Essa

funções, quernum r e g ame p r e s a den c a a Lr s t a , quer num parlament.,!

r í s t a , amp LLc am r e ap cn s eb L'l a d a de s claras e bem defJ.niCIlas.

69.

EMENDA
~

r

~ TExfO/dU$T1FIC"'Ç;'O' -'

EMENDA MODIFICATIVA '-~ ~_---:7. fi v"/
~-----_ (Vlt'CI ID\'lVI)~

___ oUSlllloTUIIA __ V

Dê-se ao § 59 do art. 169 do Projeto de Constl.tu!'

ção (a) sequite redação:

Art. 169 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 59 Os muna capz.os poderão ccnsm curi- çu ardas m,!!

nã cí.peu.s destJ.nado5 a exercer as funções de auxí.La.ar no policiamento'

preventivo e ostensivo, ~em como à proteção do patr1mônio muní.ci.pe.L
no que da.spuser as constitrua.çôes estaduais.

JUSTIFICATIVA

As sane tur-e s

01 Vlrgillo Távora

02 Er-anc ascc Dornêlles

03 Sanara CeveLcarrt a

04 - Hilson Xart~ns

os - .joaquam Sucene

06 - Geraldo Al.ckma,n

A presente emenda vi.s a oqtorgar marores competên

cias às guardas muna ca.paa a , que pelo pz-oj e tio lJ.rnltam-se aamp Lí.smen ce '
a guarda de p.rôpr-aoa mund ca.paa.s ,

A estensão de compe eênca as r s ampIesreerrte maneêm I

um ser-va.ço que Já vem sendo prestado pela grande rnaaor-a a de guardas I

munã.ci.paí.s existentes no paas , com excelentes resultados na prevenção

de crinunalidade.

2P01982-0----------
SENADOR VIRGíLIO rAVDRA

~ ~__ f'UnÂRIOlCOMlSSÃOISUlll:OMJSSÃO _

PL'ENÁR10

t:= '''''00 =:J~ PDS/CE

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

EM€N04 MODIFICATIVA

Dê-se ao § 812 do ar-t 19o 612 a seguinte redação

PLENÁRIO

=-------------TI!::tTo/~llSTll'le...1;.O- ___,

§ ao Ninguém será submet1do a tortura, a penas eecéte ou a tratamento desumano ou

degradante A lef considel"ará a prática de tortura, de seqüestro, de tráfJco de drogas e de

ter-ecr-tsnc crime tnat tançáver , tecrescr-tt tvet e tnsuscet tvet de graça ou anistia, por ele

respondendo os mandantes, os executores e os Que, podendo evitá-lo ou oencnctà-tc, se

0fll1t1rem"

Supn.ma-se do a nc a s c I do art. 69 do Projeto .de cons e i r c r.c âc

a e'xpressão "chefe de missão d a p Lotaâ t Lc a p e r manen t e",
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

A p o s s Lb Lâ r de de de parlamentares p cde r em , sem

perda de mandato. exercer a função de chefe de ma s s à c d a p Loraa

t a c a permanente não foi endossada pelas c c ns pr cc r cê e s democrã

ticas brasileiras an t e r a o r e s , Bf e t a v am e n t e a ocupação de ca.!

gos de c onê i en c a do Presidente da Rep iib La c a , por membros do

Le g I a La t a v o , que não pe r d e r a am os seus mand e t c a , c r i a r a a

nova relação entre os d o a s poderes, afetando a sua i.nd e pendji n

C1.a mútua. Essa nova relação nâo só c cn t r a r r a um p r i nc Ip r o

jurídico consagrado, mas ainda estabelece p o s s i b L'l a dad e s de

pressões p o Ll t t c a s mútuas e c e r t amen v nào previstas

Por e-rtenoe-r-cs oue os crimes de seqüestro de tráfico de drogas e de ter-rc-f sec

ner-ecen o nesno tratamento- a n'ver ccnst ttuctcnat , Que a prét tea de tortura" acr-esentaeos

esta emenca visando a sua inclusão na atspce tcâc normativa tipificadora dil tortura como cri

me tnas tançâver , irnprescrH1vel e tneuscet tver de graça ou antst ta

constrangedor para o Tribunal sucer-tcr- do Trabalho, do mes/l'O gt'a~ hferát'Qufco do

sucer tce 1r11:1una1 de JUstiça. rescindir .eeeroêc do antigo Tribunal de Recursos.
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SENADOR VIRGíLIO TÁVORA

,..- PLENÀIll0/COMlSSÃOISUOCOMJSSÃO _

-PLê.NA-RIO

rrr------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO ---------------,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao ATO DAS DISPOSICCES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSiTÓRIAS o se

guinte er-t 190 e seu parágrafo

_~ -!'Art. _ ~ A__Justiça federal fica com a competência residual para julgar as ações

nela propostas até a data da promulgação desta Constituição
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EMENDA 2P01985-4
l: -DEPUTADO CARLOS VIRGILID -------------,

PLtNAIlIO/COfolISdo/IlUllCOlllS,io --,

PLENÁRIO

r.r-------------tUTO/JUSTlrlCAÇio- ---,

~SUBSTITUTIVA

üê-ee ao artigo zon e seus parágrafos a seguInte redação

t 1!: - Será considerada empresa brasileira de capital nacional a

pessoa jurídica c on s t Lt u Lda e com sede no Pais, cujo controle de capital votante

-Art. 200 - Será considerada empresa brasileira aquela cor.stttu!di!.

sob as leis brasIleiras e que t enhe no Pais sua sede e adm LnLs t t-c ç â o ,

I 2!: - A lei não c r La r-é discriminação ou restrIção entre empresas.

razão da nacionalidade de orIgem de seu capital, obedecIdas as diretrizes eco

"ônticas do Poder Exe cu t í vc e ressalvado o p r e s c r I to nos S§ 3 e 1+

Parágrafo único - Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar as ações r-esctsõ

r-tas das decisões até então proferidas pela Justiça Federal, inclusive ecuetes cuja matéria

passou à competência de outro ramo do auctctãr-tc •

JUSTIFICATIVA

As normas Que alteram a ccnoetê-rcta dos 6rgãos judiciais devem ressalvar a cerres

têncta residual das ações em andamento, para evttar- procrastinações e a susoensãc dos efe'

tos a partir da nct tcte da alteração da competência

Quanto à ação rescisória, para se evita" o conflito de ccncetêncta, deve-se desce

logo defin'~la

esteja, em caráter permanente, sob a titularidade direta ou IndIreta de

físicas domiciliadas no Pais ou de entidades de direito pub Lf c o interno

pessoas

As decisões da Justiça Federal, trenattaoae em julgada, em matéria de sua comp é"

cte no texto da nova Carta Magna, proferidas por .nnees Federais ou pelo anterior T lbunal

Federal de Recursos, devem ficar com o próprio Superior 'rr-tmmat de Justiça

Da mesma forma, as decisões referentes a matérias que passarão ã

t-e raro do JI.ldk1ári0, a Justiça do iraoa\ho, por exemplo

= CCNSTfTUINTt -----......1'17'---...,---;---,-,

i 3! - A lei instituirá proqr amps destinados a fortalecer as condi.

ções de competitlvidadre interna e internacional do capital nacional, priorizando

para efeito de concessão de incentivos fiscais e creditícios e de preferência nas

compras do setor publico

I - os produtos e serviços cuja comercialização e prestação estejam

protegidos por patentes industriais, registros de marca e di

reitos autorais pertencentes a pessoas físicas e Jur Idt c as do

miciliadas no País;

11 - cumulativamente quando comercializados ou prestados por empre

sa nacional

i 4" - A lei poderá conceder proteção especial às atividades cons!

deradas estrategicas para a defesa nacional e para as industrias de ponta ~

'EMENDA
tJ

2P01984-G-----------,
SENADOR VIRG1LID lAvDRA

F!i'AIITlDO~
POS/CE

= PLt: ...UIlO/COfolISSAO/.U.COfollniO ----,

PLENARID= TUTONuSTlrlcAçAO ---,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 151 e seu parágrafo único

o texto proposto pretende disciplinar maIs ade.quadamente as ques

tões versadas nos preceitos alterados

tJ DEPUTADO CARI 05 YTRGT! 10

JUSTIFICATIVA .EMENDA 2P01986-2
-----------, p:ry; PAItTIDO 'Ce]

?,o'f:>-Cé

Não se justi~fi_c~ a criação desse Conselho, consti tu! intro

missÊlo indébita no exercício do Poder Judicla ...lo ~Que dizer se fosse propos

to um Conselho para controlar os atos do Poder Legislativo?

,1

PL[NAlIIO/(;OI,l15'ÃO/SUDCO..ISSiO-----.~

,.,.,... TUTOIJ"STIIICAÇÃO --,

EMENDA MOOIFJCATIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO
Dê-se a sequinte redação ao par~gra fo 2º do ar t i qo 2~O.
Parágra fo segundo: São msuscet I veis de desapropnaçao para

f i ns de reforma agrária I além dos amóveas rur a i s que atendem I
aos r equas í.tos dos i ncã sos do parágrafo úru.co do ar t i ço 218 os
pequenos e médios amóve f s r ur aa s , de t í.rn dos em 1e1, cujos pro-o
pr i e t á r aus não possuam outro imóvel rural.
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r Constituinte WALDECK OR!'.ELAS .,,,.

JUSTIFICATIVA

A explicitação da não su j aj ção à desapropriação para efel.t~
de reforma agrária dos í.nóve i s que atendam ao dlSPOStO na art.,!.
go 218 se fundamenta no interesse de assegurar cnerenc i a ao te~

to da lei maior.

EMENDA 2P01989-7

r;-r-------------TUTO/~USTI'IC"çio- ....,

Deputado CARLOS VIRG1110

EMENDA
tJ

2P01987-1
----------, rr-'UTlDO;]

PDS-CE

Emenda: Modificatlva

Dispositivo emendado: ArtIgo 187. item IV.

Dê-se a seguinte redação ao artigo 187, ítem IV do Projeto de Constitui
ção (A):

Artigo 187 - Pertencem aos M.Jnicípios:

IV - Trinta por cento do produto da -l'recadação do irrposto do Estado so

bre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de servi
ços de transporte interestadual e intel11lJnicipal e de conmícação.

PLENÁRIO
JUSTIFICATIVA

= TEXTO/JUSTIFltAÇio, ----,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao parágrafo único do art. 199 a seguinte redação:

"Art.. 199 - ••••••••••••••••

Parágrafo Unleo - A iniciativa privada é lIvre per-e organizar e de

senvolver todas as a t Iv í.de des econômicas, independentemente de autorização de

gãos públicos, salvo nos casos previstos nesta Constituição. " r

o novo sistema tributário resultou excessavamerrte estadualista, sendo que,
na drscrãmmaçãn de competências, o mmícfpín é a esfera de governo que maas te ..

ve acentuadas os seus encargos. Dessa forma, justifica-se elevar a sua partici

pação nos tributos, de maneara a assegurar a prestação dos serviços que lhe es

tão atribuídos, especialmente educação e saúde.

LU 5 T I F I C ... T I V A

tJ Constituinte WALDECK DRNELAS

2P01990-1

Emenda: SUBSTITUTIVA

Dispasiti vo Emendado: Artigo 34

EMENDA

re-r Tu:To/~Unlrlcaçi.o ....,

o texto proposto pretende disciplinar mais adequadamente as ques

tões ves s ade s nos p r-ee e I tos a I terados.

Dê-se a seguinta redação ao artigo 34 do Projeto de ConstituiçDo

EMENDA
r

2P01988-9-----------,
Deputado CARLOS VIRGíLIO

G'AIITID(J~
• POS-CE

(A) :

Art.34 - O Prefeito e o Vice-Prefeito, serão eleitos at~ noven;

ta dias antes do termo do mandato do seu antecessor.

para periodo de quatro anos e tomarão posse no dia 31
de janeiro do ano subsequênte ..

JUSTIFICATIVA

~HODIFICATIVA

-Art. 201 - Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos

rc-r TUTO/JUSTlrlcaçi.o --,

no interessé nacional, incentivados os reinvestimentos e regulada a remessa de

seus lucros para o exee e Ior , na forma da lei

A emenda tem multiplos objetivos, a saber:

1. Restabelece a figura do vice-prefeito, que o projeto eliminou;
2. Dispensa a exigênc~a de maioria absoluta para as eLe í ções do po

der executi VD municipal;

3. Fixa data para o término do mandato compat!vel com a necessidade
de assegurar ao mandatário em conclusão do seu período de governo

o prazo and l spenaáve I à prestação de suas contas;

4. Amplia o prazo previsto para a realização das eleições, em rela

ção ao termo do mandato anterior, de modo a possibilitar sua rea

lização conjunta com a de outros níveis, quando coincidirem.

parágrafo único a seguinte redação:Dê-se ao artigo 201

o t eat,e IH"' <s c e pretende disciplinar mais adequadamente as ques

tões versadas n .. s preceitos a I t e r ad c s ,
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ART. 44- ...•.•••••••••.•.

2P01993-S
------------,

- nar t ac anaçãn nos lucros, desvinculada da remuneração e,
excenc i onaLmenta , na gestão da emoresa t conforme r11:1f'";'1.!.

do em lei;

salário famílla para os deoendentes;

Duração do trabalho normal, não suoerior a-OI to horas
diárIas, nem a quarenta e quatro semanais;

- Jornada esoecial de trabalho oara turnos de revezamen
to, Lni nt e r-r-upt ns , conforme a Ie i , convenção ou acorde
co l e t avo;

- Reoouso semanal remunerado, oreferencialmente aos domi.!:!,
gos;

- Serv i çu ext raord.már ro com remuneração mínima suner i or
em 50% ( cinquenta oor cento), em relação ao normal;

- Gozo de férias anua i s remuneradas em, ne Io menos, um
terço a mais do que o salário normal;

- LIcença à gestante, com du'ração de 120 ( cento e vinte)
dias, sem prejuízo do emorego e com remuneração inte
gral, oaga oela Prev i dêncLa Social;

- Aviso Prévio orooorcional, no mínimo de 30 ( t r i.nt a )
dias;

- Redução dos riscos inerentes ao trabalho, Dor meio de
normas de saúde, higiene e segurança,

- Ad,iclonal de remuneração nar a atividades insalubres,
Denosas ou ner i.qosas , de f'aru da s em Le i .

- Aoosentadorla;

- Atsslstência gratuita aos filhos e deoendentes até os seis
anos de idade. em creche e oré-escola;

- Reconhecimento das convenções e acordos caleti vos de
trabalho;

Proteção ao emoregado e à sua remuneração, quando atin
qa dos oela aut o'nação ;

- Seguro contra acidente de trabalho. a cargo do emoreg,!
~dàr';

- Pr orb Lção de drf'e r ença de se í ér í os ,e de 'critério de ad
missão Dor mot avo de s exo ç co r , estado cLvaI ou idade;

- Pr o.Ibrção de d.is t Lnç ãn entre trabalho manuel, t écruco

.e intelectual ou entre orofissionais resnect ivos ,

- Ig,:aldade de di r e i t os concernentes à segurldade social

II

III

IV

VIII

IX

V

VI

VII

XXIII

XI

XII

XIV

XVII

XVI

XIII

XV

XVIII

XIX

XXV

XXIV

XXVII

XX

XXVIII

XXVI

XXI

XXII

EMENDA SUBSTITUTIVA

TITULO r r , CAPITULO rr •

DlsoositivD Emendado: art 7º.

" art. 79 - São d i re í t os dos trabalhadores, além de outros or evis
tos nesta Cons t a t urçãotr

- Es t ab i Ladade no emorego I aoós doze meses I meda ant e a

garantia, na desoedida sem Justa causa, de Indenização
corresoodente a um mês de salário, Dor ano de se rvaço
orestado ou fração, além do Fundo de Garantia, e nos

casos de força mai or , na forma da 1e1;
- Seguro desemorego;
- Fundo de carant i a Por Temoo de Serv i ço ;

- sal ãr ro mínimo nac i ona lmente uru f i cado , caoaz de sat i s
fazer as suas necess rcaces bás i cas e às de sua f'amf Li a ,
com r ea jus t es ner í ôdacos de modo a oreservar-lhe o DE..
der aquLs i t rvn , vedada a sua vinculação oara qualquer
fim, exceto orevaoenca ãr ro ,

- PISO salarial conforme convenção ou acordo coletivo;
- IrredutibilJ.dade do s aLá r ao t salvo o disoosto em con-

venção ou acordo coletiVQ;

Salário fixo, nunca Lnf'er i nr ao m.Ini.rnu , sem orejuízo
da remuneração variável quando houver;

- üéc rmo t erce i r o s a Lár i o ;

- Remuneração do trabalho noturno suoerior à do d í.urno ,

Dê ao artigo 7º do Projeto de Cun s t Lt.ua ç ão a segulnte r edação r

tJ CONSTITUINTE GASTONE RIGHI

PLENÁRIO

EMENDA

=-----------__ u:nO/Jl1stlnt:AÇ40 ---,

DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

~
- - - 'f

Cl5d'Et lOS)

Trata-se de ap Li cação do prmc íp í o da -Lsnnomi a
entre "os "servmores de admfna s t r açãu direta e Lnd i r e t a ,

Esta proposta f o i apresentada pela ASTRA - SP

ns sotn ação dos runc i onér ros da DeIeqac i a Reglonal do Trabalho em São
Paulo, é está sendo por mim sub s c r at a , pu as de fato sanará grandes

lnjust1~as 'hOJe conet idâs com as diferenças grl tantes de salários p~

ra funções iguals e cargos iguais entre os serv i dores da admlnistr~

ção cr re t a e Lnda r e t a ,

= TtXTOIJUSTIFIC...;i.O-------------,

§ 18º., Nenhum benefício, dí.re i t o ou vantagens s~

rão concedrdos , ou pagos a serv rdnres das empresas púb l i cas es t at a i s,

de autarquias, de fundações pébLac as da uru ão , sem Que sejam prevl~

mente assegurados, por t J'e i , Lqua as benefícios, direitos ou vantagens
aos se rv i dores de administração oi ret a da União.,

Trata-se de exp l rc i t ar a competência do muní c Ip i o , que não se

r es t r ançe apenas às suas áreas urbanas, mas abrange todo o t.er r í tó
TIO municipal, embora na zona rural não se exerça em toda a sua ple

ru tude , face às compe t ênc i as que a própria cons t í tui ção defere à

uru ão e ao Estado-membro O Hunã c Ip ro , contudo, não pode f acar omis

so nem ser excluído de poderes e r esponsab aLi dades em relação à
área de onde se nr i qana , na maioria dos casos, a parcela maas sig

nificativa dos seus recursos e que tem sido pr oqres s i vament e exi
gente em termos de Inves t mentos em lnfra-estrutura e capital so
cial básico.

JUSTIFICAÇÃO

Emenda: MODIFICATIVA

üa spos I t í vo Err-endado r Artigo 37, Item VIII

Dê-se a sequrnte redação ao ítem VIII do Artigo 37 do Projeto

de Constitu,ção (A):

Artigo 37 - Compete ao Municíplo:

VIII - Promover, no que couber, o adequado ordenamento do seu

território, ancLus ave mediante planejamento e controle do uso, pa.!..
celamento e ocupação do solo urbano.

JUSTIFICATIVA

r

IEMENDA 2P01991-9------------,If: Constituinte WALOECK ORNELAS

r

tJ PLENÁRIO

EMENDA
tJ CONSTITUINTE

(.'J
EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO:AOITE-SE AO ARTIGO 44

MAIS UM PARÁGRAFO.
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EMENDA SUBSTITUTIVA

~---_---------TEJ.ToNuSTIFICAÇÃO'-------------_,

JUSTIF CATIVA

Atualmente, grande parte dos terrenos de marinha ccn

t atu.Iuo s pela faixa até 33 metros do preamar méda o de 1831 ( maré _

enchente que inundou as margens de rios e praias), são ocupados em

toda orla marítima, na foz dos rios e outros logradouros por dezena

de nu Inares de haba t ações que vão desde os mocambos e palafitas até
as arranha-céus do Rio de Janeiro ou Guar'uj ã,

Criou-se um problema. Esse ccntmçente imenso de bra
sileiros não consegue regularizar estas prcpr redades , nem mesmo a
ocupação.Poderiam deter t i tüí o sobre o domínio üt i l , ou seja, o af-º.

ramento, aedrente a pagamento anual do seu foro.Nas transferências
poderiam, mediante laudêmio, al i.ne ar estes bens .

mas, na verdade, não conseguem, pois estes terrenos

estão submetidos ao serviço do Patrimônio da União, com delegacias

nas capi tais de Estado e centralizados no Governo Federal. Logo ,

torna-se impossível o atendimento a centenas de milhares de solici

tações feitas pelos ocupantes.

Transferidos para os pa t r araônâos dos municípios,este
imóveis poderiam ser administrados de forma direta e s rmpj Lf'Lcada ,

com critério objetivo e localizado, evitando-se a especulação e a
incrível corrupção que grassa nesse setor.

Estes terrenos de marinha foram instituídos desde o
século passado, tendo em vista apenas o anteresse dos mesmos à seg,!!
rança nacional, porque eram exatamente os imóveis que se d i spunham

ao longo de nossa costa li torãnea. Portanto, eram necessários para
ali se postarem os canhões ou tropas que defendiaRl nosso ter ritório,

contra o desembarque de eventuais naus invasoras. Claro está que com

o advebto do míssil, do radar, do avião a jato, para não nos referi
mos aos submarmos atômicos ou às bombas de hj.druqêruu , a reminis

cência f i ca apenas como um sonho de um passado distante de aventura

e pr ratar í as , apezar destas continuarem, mas agora, por cOOlPutadores ,
por rádios e por satélites.

Art 22 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VII - os terrenos de marinha" considerados como

anteresse para segurança nacional, consti t..!:!,
indo-se os demais patrimônios dos municí
pios 11.

er;~';o~

crw oVã8J

.-

Plenário

2P01994-3,------------,
Constituinte GASTONE RIGHI

Substi tua-se a redação do Inc i so I do art. 79 e acres
cente-se artigo, onde couber, nai üa spcs Lçõe s Transitórias de maté

ria correlata.

1º - A t.e i orotegerá o s al ár ro e de f'arrar á como cr rme

sua r e t enção dolosa

§ 2º - É ormtndo o trabalhador noturno, ans aLubr e nencso

ou ne r i qos o aos menores de dezo i t o anos e qualquer trabalho acs
menores de catorze anos, salvo na condação de aorendiz.

§ 3-º - A Lei, discorá sobre a Intermediação remunerada de
mão-de-obra oermanente, LncLus i ve medaant e locação.

§ 4º - Os di r e i tos soc í a i s dos trabalhadores rurais, pre

vistos nos incisos rr r , IX, X, XII, XV, XVII, XX e XXII serão dis
c í.ol mados em Le i , que os adaotará às necul i ar í caoes de sua ativ!
dade.

§ 59- Os dire í tos sociais dos trabalhadores domésticos,
bem como sua Integração à Previdência Social serão def'arudos em lei.

entre o trabalhador com vicunlo emor eqa t Icru ne rmanent e
e o trabalhador avulso.

Art. 79 ....

I - e s t aba Lí.dade no emprego, madaante garant1a de an

deru zação contra despedi da imotivada ou sem Justa causa, nos termos

de Lei Complementar.

EMENDA
PJ

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

(matéria correlata)

Onde couber.

Art. Enquanto a 1e1 complementar, prevista no 1nC1SO

I do ar t rqo 79 não for promulgada, a j nderu zação cnr r e spunde r á ao va
lor de mu.L ta de 50% sobre o total do FGTS, recolhido pelo empregador
e devidamente cor r i çãdo na vigência do contrato.

§ üru co - O d i spost o neste artigo ap Iaca-ae I com ilJle

di at a e f'Lcác i a , aos contratos em vigor em 19 de j ane i ro de 1988 ou a

partir desta data.

r EMENDA 2POl·996-0
CONSTITUINTE GASTONE RIGHI

rr;;;"";t;J1 / O /

EMENDA 2P01995-1
-------~PJ lXNill1UlNIE GASTONE RIGHI

r.õ-------- PLtUIlIO/COWISsÃo/sUBCOllISSÁO-----------,

PLENÁRIO

~--_--~-_----_TUTO/JU5TIFICAÇÃO-------------,

r;-r TEXTO/JlISTI'tCAÇÃO ,

EMENDA ADITIVA

• { r. ~

Acrescente-'se ao texto consti,tucional, on~e~ ~o~ber,

no üap I't.u Ln VII, Seção "I.

EMENDA SUBSTITUTIVA

nispcs í t i vo emendado' Artigo 22 I i tem VI.
Subs t atua-se a redação do Lncaao VI do art 22 por:

Art. Os Ministros de Estado I os M1nistros. do. S_upremo

Tribunal Federal e os Membros do Congresso Nacional terão os mesmos

venc imentos e vantangens que serão fi.ados por lei ordinárl.a e não
poderão exceder aos 'percdbidos pelo pr~side~te da Repúb'l~ica -, _
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JUSTIFICATIVA EMENDA 2P01998-G
,------------;

Questão polêmica e permanente aus adcr a de forte re~

ção na opinião pública têm sido os ven entos e vantagens dos mem-

bros do congresso Nac i onal .
O Sist.-ema-lfensurâvel, deletério e av i Itant e de se f,!

X8! um_baixo~;nto e se recorrer a expedIentes e r éb r i.c as , por

vezes fictíCIas, para a obtenção de remuneração compatível ou nece~

sâr i a à manutenção dos parlamentares, tem gerado descr édi t;o , c r Lt a-,

cas e condenação generalizadas ao legIslatIvo.
É prec í so por-se um parade.i ro nesta situação.O mame!].

to é o desta ConsU tuição
São três os poderes da República Todos eles iguais

e harmônicos. Logo, seus membros devem ser equiparados, e Linunando

se prIvilégios e afastando-se everrtuaas suspeitas ou preconceitos.
Ao estabelecermos a igualdade de vencimentos e vant.ê,.

gens entre os Membros dos três poderes, tendo por limite o perceb r

do pelO Presldente) estamos cr rando um sistema a í acer çado em princi

pios justos, morais e éticos. Submeter a fixação à lei ordinárla to!.

na o ato transparente "e incensurável.
A iniciativa do projeto de Le i poderá ser de qualquer

dos poderes, mas, sua discussão e aprovação terão de ser púh.l i cas ,

passando pelas duas Casas do Congresso e SUJeitas ao veto do axecut i

vo •
Numa democracia, é desejável que os representantes do

povo séjam remunerados condignamente, çar-ant i noo-ue suas nece s s r da

oes e lsentando-os de dependência ou de suspeitas.
O úrnco modo é estabelecermos parâmetros I conceituar

mos princípios e suhcrdanarmu-rio s à lei I sem a aleivosia de exercr

tarmos, com exclusividade, um ca re i t o em causa própria.

PLENARIO

EMENDA MODJFICATIVA

oê-se ao § 2 2 • do art. 74, a seguinte redação:

IIArt. 74 - ••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••• _.

§ 2E - A proposta será da acut ade e votada em cada

Casa, em do r.a turnos, considerando-se aprovada quando obti

Ver, em ambos, três quancos dos votos dos membros de ceda

uma das Casas."

JUSTIFJCATIVA

Modernas cons t i.t.ua.çôes COmo a àa Alemanha, da França e da E§.

panha exxqem para emenda coria t a t.ucaoria I quorum que La.f Lcedo , f~xando,no

entanto, não doa.e terços dos vot.o s mas três qua.rrt.oe , t modo de tornar

rnaa s va.éve f uma aIteração nece aaé'ra.a, sem facJ.1J. tar mudanças, z-eduaa.n

do-se, destarte, Um pouco a r-a.qa.dez que não é compatível com o texto

enaf Lt.acc ,

G\.c..ar..",

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:

Pl-!NAR1orc::ON'ssÂQ!SUBCOIlISsio, -,

PLENARIO

PLENARIO
PLotN.,llaleO/Ollui.alsUlea/OwJsia- ---,

r

"rncaua.r , onde couber, no Ato das Da.epo s Lçêes conatLeucaonede

Gerais e Transitórias, artigo do aequarrt.e teor:

IIArt. 18 - A Le a que altera o processo ele:r.toral só en

trará em v~gor ee a.a meses depoa.a de sua pubâ.a.caçâo , 11

"Art. - Serão xeapea.tiadoa os contratos de exploração

de petróleo, coro Cl!Íusula de risco, v~gentes na data de pro
mulgação da conet.at.uaçêo , 11

JUSTIFICATIVA

o obJet~vo do ar-taço ora prop0t;to, é t:esguardar~ a v~9êncJ.a dos

chamados contratos de r i.sco , celebrados pela PETROBRÁS e que' e s t.e j err

em v1.gor na· data da promu·lgaçâo· da const~tuição.
, "

'0 eespeauc aos atos e contratos em V1gor na de t.e da promu19ª

ção da Cone'tLtiua.çjio guarda conacnêncae com o pr~Jeto, na parte em que,

seguindo- cf tradl.ção Jurídica bz-e s.a.Lea r a , manda resguardar o da.r-ea t.c aã'

\quirido e o ato )ur:l.dl.co perfeJ.to (Art. 62, § 4!! do ProJeto).

, Nessa mesma La.nha , o art. 27 do Ato das nãsposrçêea Const1.ty

Jciona:u; Gerais e Transitórias respeita os dxz-edt oe das ref~narJ..as par

ticulares de pet:róleo exas cenüe a no País .Ó

O art190 ora proposto ava.t.az-ae , outa-oeeãm, dúva.de s e confron
tações, com relação aos contratos de xasco vigentes, as qU6J.5 poôeraee

~esaguar'erm'c'b~tencJ.oso intern~cJ.onal de reperéussões danosas para· o

País.

r

JUSTIFICATIVA

Parece ser mua.t.o rígJ.da a da.spos açâo , Pode ocorrer - e 1.5S0

1Já sucedeu - que a superveru.êncae de certas c a.z-currst.âncLaa amponha mu

ôanças em uex'ccs eã.ea co re a s , sem condenável teor casuâ.at aco , Todavia

exa.qa.u a me aoz-Le absoluta nos anos antiez-a.or-e s às e t e rçôes , Por 1SS0,~!!l
• c

: põe-se a redução do prazo.

EMENDA 2P02000--=-3:....- ........----,-:J ~~~."'''~
l:J CONSTITUINTE ERALOO TiNOCO - - -

se-r- u:XTO/JllllTl"CA'<ÂO ,

EMENOA ADITIVA
üisoosft i vo Emendado. Disposlções transatõraas

Acresente-se, onde couber:
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Art - Enquanto a lei complementar, prevista no Inciso I do Art. 82 não for
promulgadaI o valor total da ãderuzação compensatória corresocrceré a uma multa
de 110% sobre o FGTS. recoíruco pelo empregador na vigêncIa do contrato, já 1n

cluido os dez por cento prevrsto no Oec. 59.820.

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda vasa proteger os trabalhadores enquanto o Congresso

nacional não elaborar a lei complemetar a que se refere o Inico I do art. 8º

§ únICO - o disposto neste artigo, aplica-se com Imediata eracécre

aos contratos em vapor em 'º/1/88.

JUSTIFICAÇÃO
r

~ltllnIO/CQllISsio/sUIlCO .. ISsio "l

EMENDA 2P02003-S
tJ CONSTITUINTE PAES LANOIM '------------,) fff~""~

f!1 PLENARIO ) ~~~JããJ

,Esta emenda destina-se proteger os trabalhadores dispensados

até a regulamentação prevista no InCISO I do Art. 8º.

rrr-------------ntTO/Jl,lsTll'lCAÇÃO --,

EMENOA MODIFICATIVA

Dê-se ao parágrafo IV do Art. 74 a seguinte redação:

n§ 4g _ Não será objeta de deliberaçã'l a proposta de emenda

tende a abolir a Federação e a República. n

rrr-------------Tt:JlTD.lJus:rJ'Je~.iD' ___,
JUS T I FI~ .0_

EMENDA AOITIVA

OlSPOSlTIVO EMENOAOO : Oisposições Transüórias

Acrescente-se f onde couber:

Art. - Enquanto a lei complementarI prevista no Inciso I do Art. 8º
não for promulgada, o valor total da idenização comensatôrãa correspanderá a
uma multa de 30% sobre o FGTS recottueo pelo empregador na vigência do contra

to já inoluido os 10% previsto no oec. 59.820.

Parágrafo único - O disposto neste arbgo aplica-se com imediata efacá

eis. aos contratos em vagor em 1º/O1l88.

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda cestana-se proteger os t,r€\b~lhadores drspensados até regul~

mentação prevista no Inciso I do art. 8º.

r

O Art. lº do Projeto consagra o Estado Democrático de

Direito, a e lríadanãa , a soberania, a dignidade das pessoas, e o

pluralismo político, e:»tra outros; coao os obj~tivos maiores da

República Federativa do Bra~il.

Seria de má t écnfca constitucional admitir-se Esta10 DeJD2.
CIático de Direito mJln sistema r epub Lí.ceno e fe::tel'ativ'J, sem voto
direto, secreto, sem a separação do s podere,s e sem a garantia dos I

direitos Lnd.tvdduad s , São valores implícitos nêle ãnseeãdas ,
A República e a Fejeraçã'J tiveram seu bat í smo constituci!!

nat , ns carta de 24 de fevereiro de 1891.
São os cnmp rumí s-sns maiores da gra"ld~ geração do CO"lgres

50 Constituinte de 1890, q.ie ao impla"tar a República e- a Fedê:~a

ção nelas sonnaram com a construção de uma grande nação democrát!

ea e abarta , com a separação dos pod ..~res e as gara'1tia"i das dire! !

tos individuais, etc.
1\s vésperas d:J centenário de sua procâ anaçãn , seria un a~

surdo retirar-se da futura Constituiçã1l Brasileira a vedação qua ...

se secular de perntss tvc constitucional tendante a abolir a Repú

blica.

~",.u;;;]131 01188

EMENOA MODIFICATIVA

Dê-se ao Art. 22, do Pl:ojeto a seguinte redação:

=--------------TUTO/JUSTI~I=AÇÃO _,

P PlENARIO

EMENDA 2P02004-6
~NSTITUINTE PAES LANDIM ----------r----------.,

EElMA AOITIVA

OISPOSITIVO EI'ENOAOO: Disposições Gerais Transitórias

Acrescente-se, onde couber:

r;-r------------- uua/JuSTll'.cAçia _

ArL Enquanto a lei comlementar , previsto na inciso I, do Art. 8º
não for promulgada, o valor toral da Idenízação comeneetôrãe cozresponderá a una I
multa de 20% sobre o FGTS recolhido pelo enorepador na vigência do contrato já in

.cluído os 10% previsto no DEC. 59.820.
I

Parágrafo único - O disposto neste artaqo apl.Ica-se com imedlata efio~I
cia aos contratos em vigor em 1º/1/88. I

n Art. 29: - São poderes da União o legislativo, o exe.!:!!
tivo e o judiciário. n

JUS T I F I.LUl!...Q

o Brasil é uma República Fede'catâva , ,Somente nos Est!!,
dos unitários, os-podezea são do Estado. Nas federações, a União
e os Estados-membros têlJl os seus poderes cot'respond:mtes.



r

Seria vulnerar a Federação consagrar-se como Poderes'

do Estado o q.J3 a tradição e a técnica constitucional mostram c.2.

mo Poderes de um dns parceiros da Federaçãn , no caso, a untã-a ,

Aliás, o ?róprio Art. 2º do Projeto consagra a magní

tuda do princípio que a presente Elnellda propõe restabelecer.
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JUSTIFICATIVA - Não se j us t a f rca a Ccns t i tuição revogar, express~

mente. uma norma de je r ordanâra a , no caso um decretn-Le r . Are,"!?

gação deverá ocorrer mediante Le i .

EMENDA 2P02005-4
lI] ---------,

c CONSTITUINTE PAES LANDIM

t: PLENARID

PLfNA~IO/C:OllISsio/IUaCOII'lIsio-------_-,

EMENDA
tJ Constituinte

= TUTO/Jun"ICAçio --,

EMENDA MDDIFICATIVA

Dê-se ao item V do art. 240 a seguinte redação:

Art. 240 •••••••.•..•.••••••••••.••••••••••••••••••••

v- va l or Lzação do ensino, com a implantação de car

reira para o magistério público, co,. o ingresso exclusivamente •

por concurso p6blico da oravas e titulos e ragime jurídico único'
para as aut.arquâ as e as funda~ões criadas ou ma"t.idas pela Uniã'l.

As idéias do gra:1dl~ Anísio Teixeira ainda nã'l frutif!
caram e'T1 nosao País. A dramattc.tdece do ensino básico é conhecida

de todos.

o cartorialismo e o emprequí smo nas Autarquias e Fun
dações , em cetr íme-rto do ensino básico, é U'T1 desserviço à democra

eia e à estabilida1~ social dJ Brasil.

Por sua vez, não é jU'5to que a União tenha regime jU

rídico div~rsa para os seus ororessores de Autarq,Jias e Fundações

por elas criadas ou m':Ji'ltidas.
A lei, por certo, haverá de poseãbãj.Lt.ar que sume-rt.e '

os que ingressaram ou ingressarem por concurso público receba os'
dire i tos e vantagens de la decêr-re.ite ,

Seria UlIB inovação constitucional que não se compadece com
a grandeza de nossa tradição política e constitucional.

Ao item IH do art. 85 do Pr oj e to de Const1tuição de Sistem!!.
't a aaçâc dê-se a seguant e redação

"Art. 85 -

111 - apr-ec aa r , para flns de r-egi.s t ro , a legalidade dos a
tos de admissão de pessoal, a qualquer título, na admrn s

tração pública, inclusl.ve nas fundações l.nstl.tuídas ou man
't adaa pelo Poder Püb Laco , excetuadas as nomeações para ca!.

go de natureza especial ou provamento em comissão. bem como
das concessões de aposentador i as , reformas e pensões. :Fe.!
salvadas as mel ho ra as pos t e r i ores que não aL terem o fund,!
mento legal do ato concessôrro ;

JUSTIFICAÇJiO - Simplesmente estendeu-se a Í1scallzação a toda a A!!

maru s t ração Pública, Já que não se j us t.afd ca restri!!.
gi-la apenas â administração dare t a e anddrer.a , como consta do Pr~

j e t o ,

.cs;;;;;;J5 -
.... 1I1I11ATUIl... e.t!L"AllQ~)

2P02006-2-=---------,
ALVARO PACHECO EMENDA 2P02008-9

= TUTDIJUSTI'ICACio -,

Suprima-se o art. 34 do Ato das Disposições Consti tucaonaas

Gerais"e -Transitórias do ProJeto da Conn s são de Sas t ematn.z açjio ,

o art. 19 da Resolução n9 3, de 1988,

impede o receblrnento deste substneutavo,

Em 14. 01. SS

~".h'~";;;;:;"'"
Presldente da AsseIribléla Naca.ona L coner t euarree

Retângulo
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§ 41:1 A Assembléia Constituinte. os otto Deputados Federais e os três Senadores do
Estado do Tocantins serão eleitos a 15 de novembr-o de 1988

§ 5;: Aplicam-se à criação e instalação do Estado do Tocantins, no que couber. as.
normas lega1s disciplinadoras da divisão do..Es~D de Mato Grosso

Art 50 E vedado à União, direta OÜ indiretamente, assumir, em decorrência da
criação de Estado, encargos referentes a despesas com pessoal inativo e com encargos e amor
tização da d'v1da interna OU externa da aomtntstr-acãc pública. inclusive da indireta

Art 51. Somente ecee cinco anos de sua eeet tve implantação. poderá ser realizado
um plebiscito para Que a população se man1feste sobre o s1stema parlamentarista de governo

Art 52. A Justiça Feder-al fica com a competência r-esidual par-a julgar- as ações
nela pr-opostas até a data da promulgação desta const ttutcão

Par-ágr-afo untcc Compete ao Super-ior- Tr-ibunal de Justiça julgar- as ações r-ectsõr-tas
das decisões até então pr-ofer-idas pela Justiça Feder-al, inclusive aquelas cuja matér-ia pas
sou á competência de outr-o r-amo do uuctctár-tc

ar-t 53 O ar-ast t pr-opugnar-á pela for-mação de um tr-ibunal tnte nacional dos dir-ei
tos humanos e pela cooper-ação entre os povos, par-a a emancipação e ,o progresso da
humanidade~-

Parágrafo único O Brasil buscará a 'ntegração econômica, 1'01 H Ica, social e cultu
ral dos povos da América Latina, tendo em vista a for-mação de uma comunidade latino
amar i cana de nações ,

Art 54 A lei r-egulará as hipóteses e condições em que será a m1tida a tntermecta
çãc remunerada de mão-de-obra permanente, mediante locação

Parágrafo untco Aplica-se á administração pública em gera na condição de con-
tratante ou contratada. o disposto no ·caput-

Art 55 As leis complementares previstas na ccnst ttutcãc e as leis que a ela deve
ria adaptar-se ser-ão elaboradas até o final da terceira sessão legislativa da atual
legtslatura.

Parágrafo único Ficam revogadas, a partir de cento e oitenta dias. sujeito este
pr-azo a prorrogaç:io por lei, a contar da data da promulgaç:io da ccnst ttutcãc, todos os ate
pcstt tvcs lega1s Que atribuam ou deleguem a ór-aâcs do POder Executivo competênc1a assinalada
peta Constttu1ç:io ao Congresso Nacional, especialmente no que tange à ação ncrmat tva e ã a
locaç:io ou transferência de recursos de qualquer espécie

JUSTIFICAÇÃO

o texto procura compatibilizar o Projeto de ccnet ttutcêc com os cr-tnctntcs consti
tucionais advindos das Sub-Comissões e Comissões renat tcas e das sugestões e emendas poste
riores, adotando-se uma seqüenctaçãc e técnica teats tat tva mats consentânea com a realidade
nacional

ASSINATURAS

69.MaurílJ.o Ferreira Lama

7O•Siqmar1.nga se i.xas

7l.MJ.ro Teixeira

72.Anna MarJ.a Rattes

73.José Carlos Sabóia

74 .Márc1.o Lacerda

76·Raul Ferraz

76 Paulo Macarin~

77·Gerson Camata

78·Afonso ArJ.nos

79 -Eda.vaLdo Motta

8 O·Antonl.o Gaspar

8l·Eu cl1.des scalco

82 'Luiz Alberto Rcdza.ques

83 ·Jarbas naasari.nho

84 .rovana Mas1.nJ.

85 -O'swaLdo TrevJ.san

86 .SérgJ.o Spada

87 'Doreto Campanari

88 Gonzaga Patiruotia

89 •Hê La.o Manhães

90· Moy sés P1.mentel

91 José Carlos Sabôaa

92.Mendes Canale

93.A1oísJ.O Vasconcelos

94.Ronaldo CArVllho

95 Cl.d Carvalho

96.Gil Cesar

97.Aloys1.o Te]. eJ.ra

98.Jofran Fre) t

g9.Mello ReJ.s

100 Den1.sar Arr J.ro

101.Mauro Campos

102 José Carlos Vasconcelos

103 Jorge Arbage

104 r.êaao Sathler

105 Ottomar Pa.ntio

106 Domingos Juven~l

107 Fausto Rocha

108 Mãrc~a Kuba, tiachek

109 Marco Maca.eL

110 José Santana de Vasconcelos

111 Humberto Souto

112 Mauro Miranda

113 MJ.raldo Gomes

114 Antero de Barros

115 Jalles Fontoura

116 Siqueira Campos

Il7-Manoe1 acrea.ra

118 R1.ta Camata

119 Magu1.to Va Le La

12 O AcJ.vaI Gomes

121 Chagas Neto

122 José El1.as Murad

123 r.ua a Va.arma

124 Afonso ArJ.nos

125 Fernando Herrra.que Cardoso

126 Moema são Th1ago

127 VJ.ctor Fa cca.ona

128 Wagner Lago

129 Bon1.fác1.o de Andrada

130 Maurícip Fruet

131 Adylson Motta

132 W1.1ma Naaa

133 Luís Roberto Ponte

13 ~ . Carlos Alberto Caó
135 -uosã Viana

136. Dirce Tutu Ouadros (em aoo aamerrt.o )

137.Alvaro Anton1.o

JUSTIFICATIVA

=--------------TEXTO/Jll5TIF'=.~.iC _.

2P02024-1
-------~

cr=c;;tituinte LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA

r

preciso d.ís t anqua r entre a pr opr aedade Imnrouut i va
ou ut i.Li.zada em benefIc i o próprio '8 aquela posta a servlço ~ da
sociedade.

Sobre a pmme i r a , quando se revista de ca r é t e.r exagera
do e de ostentação, conforme conceito a ~ser es t abe Lecado em Lea
complementar, é tusto que se cobre ampos t o , enquanto perdurem
os contrastes soc i a í s e a presença da mísér i a , a f am de·gerai re
cursos a serem utilizados para mín ínu aa r esse quadro iníquo

O.patrimônio produtivo, ao contrário, deve merecer t,2,

do o incentivo porque é através dele que se 'ptoduzem os bens d!

mandados pela scc i edade , par'a que, cada um, p~ssa ter uma sobre
v i vênc í a d~gna e usufruir os benefícios da civillZ~Ção. Sem ;1;
não há a mínima possibilidade de se erradicar a miséria abso'luta
este obje~vo básico que deve nortear toda a ação de Governo '

VII - patrimônio de grande porte, improdutivo ou de
uso pesso~l vofoptuãr i o , nos termos definidos
em lei complementar.

Dê-se ao inciso VII, do art 182, do Projeto de Constituição (A)

da Comissão de Sistematlzação, a saqumte redação'

35. Rashid Saldanha Derzi

36. Pompeu de Souza

37. Leopoldo Peres

38. Ronaldo Aragão
39._AntSnio Carlos Konder Red s

40. Nelson Wedeckin

41. Louremberg Nunes Rocha

42. Jamil Haddad

43. Teotônio Vilela Filho

44. Geovah .Arnarante

4 5. Ivo Mainardi

46. Osvaldo Sobrinho

li 7. Severo Gomes

48. .roequam Franc1.scO

49. Márc1.o Braga

50. José ~ costa

51. E~íd1.0 Ferre1.ra'Ll.ma (em ~p~iamentO)
52. Hêli~Duque -

53. Ronan Tito

54. Mansuetb de Lavor

55. Plínio Martins

56. Ma:r:celo Corde~ro

57. cê ssao Cunha L1.ma

58. narca Deitos

59 Ma~ríc1.o Fruet

6O.' Osvaldo Macedo

51 ..Geraldo. Campos

62~ AntônJ.o Perosa

63. Domingos LeoneLl.a

64. Robson tear-anho (em apoJ.amen~ o)

65' ç:r1.st1.n~ Tavares

66. Celso Dourado

67 .. Mario Lima

68.Wilson Martins

l.Sandra Cavalcanti

2.José Richa

3.Sandra Cavalcanti

4.Virgilio Távora
5. Simão Sessim

5.Joaquirn Sucena

7.Fernando Bezerra Coelho

8.Francisco Dornelles

9 •Fernando Santana

10.Carlos Chiarelli

11.Abigàil Feitosa

12.Vilson Souza

13,percival Muniz

14 •Fran~isco Ktlster

l5'Haroldo Sobóia

lO'Rose de Freitas

17'Paulo Ramos

18. Renato Vianna

~9·Chaqas Rodr~gues

20· Wilson Martins

2l·José !~~rl.a Eymael

22·Ger~ldo Alckmin F~lho

23 .José ser):'a

24 'l1ário Assad

2S.tarlos V1.rgílio
I •

26.Roberto Brant

27.Geneb~ldo Cor~~ia, ,.
28.Aloysio Chaves ~ .

29.Cid Carvalho

30.Jutahy Magalhães

31.Pime~ta da veiga

32 .José .Fogaça

33 .l?edro Canedo

34 .~osé Pau'lo Bisol., .

Retângulo

Retângulo
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,.,.... TUTO/JUSTI.ICAÇ,iO -,

Substi tua-se o texto do inciso I e alíneas, do art. 72, do Projeto
de Constituição (A) da Comissão de Sistematização, pelo inciso Ir

do art. 7º, combinado com o ar t i qo das disposições transitórias,

que se seguem:

EMENDA 2P02025-9
tJ Constituinte LUIS ROBERTO P-O-N-T-E-----------,

JUS T I F I C A T I V A

paréqrafc único - Os proventos da inatividade e as pensões serão

revistos, na mesma proporção e na mesma data ,

sempre que se modi ficar a remuneração dos se!,
vidores em atividade, bem como serão estendi

dos aos inativos quai squer benefícios ou vant!
gens pos t er i orment e concedidos aos servidores

em at rv i dade , inclusive quando decorrentes da

transformação ou reclassificação do cargo ou

função em que se deu a aposent adcr aa ou a r e

forma.

~'AII.TIDD:J

PMOB .
'LIENÃ'uD/cOWISsio/luleclllllsÃo --,

tJ PLENÁRIO

partir

remane~

para

vir

atual,

Os privilégios e deformaçães existentes na legislação

brasileira com relação a aposentadur ra s precoces para determina

das classes socãa i s , consti tuem-se numa vergonha e" em esbulho das
camadas menos protegidas que nunca são por eles abrangidos.

O texto da Comissão de Sistematização, que trata do

assunto, consolida, constitucionalmente, estas injustiças, torna,!!

do-as quase impossíveis de serem corrigidas no futuro. Sem falar

na incompatibilidade econômica que se foi gerando quando, à medida

que o tempo de vrda médio da população ia aumentando, criava-se

reduçães do tempo de trabalho pera se aposentar.

A Nação marcha, se não corrigirmos esta legislação,

ser um novo Uruguai, um País de '~ubilados': inviabilizado de

se converter numa pátria desenvolvida, justa e sem o quadro

~níquo, de miséria absoluta.

Já não podemos pagar valores de aposentadoria sequer

razoáveis para os velhos que dela dependem, frente ao exército de
jovens aposentados que a cada dia passam av íver mal, e, às custas

do trabalha dos outros.

Teremos, se aprovado o texto da Comissão , que

para aumentos gigantescos da contribuição dos poucos que
cerão na produção com o seu trabalho, o que os levará a ter ainda

mais reduzido o seu já baaxãss ímo poder aquisitivo.

Vale a pena ensaiar uma pequena equação da insensatez
que se está consolidando: - uma professora pode, tranqüila e ef,!
cientemente, iniciar a Lec ronar com dezoito anos. Utilizando ela
as licenças-prêmios poderá aposentar-se com vinte e dois anos de

trabalho, ou seja, aos quarenta anos de idede. A expectativa de
vida para as mulheres com mais de dezoito anos, na próxima década,

certamente, será maior que-setenta e cinco anos. Isfo signi fica

que esta professora deverá rec~ber durante trinta e cinco anos s!

lários iguais, em valor real, aos que receber quando se aposentar,

no ápíce da carreira, tendo para isto contnbuído apenas vinte e

dois anos. Em tese, ela deveria pager pare a previdência, durante
o seu período de trabalho, uma vez e meia do que ganhasse, para que
a equação fosse solúvel.

A emenda proposta não retira nenhum dos dí re i tcs e priv!
légios atuais. Apenas remete para a legislação ordinária, como é

a prexe em ~uase todas as Constituiçães do mundo, o detalhamento

dos planos prev í dencã ãr ros , permitindo, ass im que, numa reflexão

madura nos próximos anos possamos cnrr Lqi r as Lnjus t i ças , deform.!

ções e iniqüidades que hoje são cometidas.

Estabilidade no emprego, sem a contrapartida de garantia

de negócios, é uma equação insolúvel. As eventuais instabilidades
da economia fatalmente comprometem a pr cdu t Lvddade , a eficiência

e a competividade.

A estabilidade no emprego, pois, deve ter, como objetivo
básico, a redução das demissões que possam ser ev í t adas , e, sobr.!:.

tudo, a concessão de recursos ao trabalhador demitido para que

sem grandes traumas" possa ele enfrenter o período em que fica.

sem trabalho, além da garantia de um seguro-desemprego que perrmta
a sobrevivência digna dos que dele dependem.

Estes são os instrumentos que se pretende criar nesta
cons t i tuação . Um deles está contemplado nesta emenda, e, o outro,

pelo aprimoramento do seguro-desemprego constante do texto da

Comissão de 5istematlzação.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se, com imediata

eficácia r aos contratos em vigor na data da prE.
mulgação desta Constituição.

JUSTIFICATIVA

art. 7º -

art. Enquanto a lei complementar, prevista no mr ã so de

art. 72 , não for promulgada, a indenização ccmpensat ér aa
correspcnder á a um aumento para quatro vezes das porce2

tagens constantes do art. 22, § 1º do Oecreto 59.820.

Artigo das Disposições Trens]. tórlas:

I - Estabilidade no emprego mediante garantia de indeni

zação compensatória r nos casos de despedace lmat! v.!
da ou sem justa causa, nos termos de lei ccmptemej;

tar;

A emenda ora proposta decorre do fato de entendermos
que nossa hist6ria já provou inviável qual.quer sistema Que, apare!!,

tando proteger ou garantir o emprego, acabe por criar uma rigidez
do mercado de 'trabalho Que prejudique e afronte a liberdade de
trabalhar.

,.,.... TUTO/JUSTI1ICAÇio--------------,

Substitua-se os artigos 46, 47 e 48' do Projeto de Constituição
(A) da Comissão de slstemati~ção, pelo seguinte artigo:

EMENDA 2P02026-7---------,I: Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

P\..!:u"IO/cOllluÃO/sueco.. 'ssio- --,

,.,.... TExTO/JUSTlFICAÇÃO---------- --,

EMENDA 2P02027:5
til -'-------------,1 ~'AIIT'~O~L Constituinte LUIS ROBERTO PONTE . CeMPB_J

tJ PLENÁRIO ) rç-;:'~

PLC".lllIO/COWlssio/IU.cOMIUio----------,

l!J PLENÁRIO

art. _ O servidor será aposentado e seus dépendentes terão

pensão por sua morte, nos termos da lei.

Substitua-se os artigos 236 e 23i, do Projeto de Const;i.tuição (A):

da Comissão de Sistematização, pelo seguinte '"rti90:
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-
II -
III -
IV -
V -
VI

ICJ
EMENDA MODIFICATIVA

A emenda proposta não retira nenhum dos d i r e at os e pr í.v i

léglOS atuai s. Apenas remete para a Leq i s Lação or dmár i a , como

a praxe em Quase todas as cons t í turções do mundo, o detalhamento

dos planos pr eví denc í ãr i os , permí t indo , assim que, numa r e f'Lexãc

madura nos próximos anos possamos co r r i q i r as rnjus t Lç as , deforma

ções e aru qua dade s que ho je são cometidas

PLENÁRIO

PL~H"~IO/COHI55Ão/sUBCOI,lISSÃO

I

I

I r~'-=======~=======-~
I

Os planos de prev adênc i a scc i ar compreenderão I nos
termas da lei·

cobertura dos eventos de doença, Invaf rdez , mo!
te I acidentes de trabalho I ve Ih i ce e reclusão;
aposent ador a a j

ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados

de baaxa renda,

proteção à mat erru dade I notadamente à gestante,

proteção ao trabalhador em situação de desempr~

go anvo Iunt âr ao I

pensão aos dependentes, por morte do segurado;

- É çar-ant rdo o reajustamento dos bene f Ic rcs de modo a

preservar-lhes os valores.

- Para e f e a t o de aposent ador i a I é assegurada a contagem

recíproca do tempo de s e rva ço na acnuru s t r ação pública

e de ccnt r í buação na at i v í dade pr i vada , rural Ou urb~

na.

- Os benefícios aos trabalhadores autônomos, aos desem

pregados e aos empregadores serão estabelecidos com b.ê.
se no valor do salário de contribuição.

art.

2º

§ 30

- Lei Complementar assegurará aposentadoria às donas de

casa, que deverão ccnt r Ibur r para a seguridade social.
Suprima-se a alínea.!! do 1nC1SO I do art. 126, do PrQ

jeto de Cor.stl.tu1.9ão (A), acrescentando-lhe ao art. 129, l.nciso I,

a seguinte alínea "~":

§ 5º - Nenhum bene f Icao de prestação continuada terá
mensal anf'ar í or ao saã ãr i o mínimo.

valor "ê'r-t , 126 -

I -

§ 6º É vedada a subvenção do Poder Públ ico às entIdades de
previdência pr avada com fins Iucra t rvcs ,

~ - Supr~ml.rfl.

"Art .. 129 - .

I - processar e Julgar, oxaç rnaraement.e-

.............................................................

/

~~7. :----t--c"""I/-'--/i-;;-t.:-/1""-O=-/2.--=---<t;"""g-=--",,{.."""""U=Cfi7r9)'-'

\. "7' /

o parágrafo 4º, do artigo 45, do Projeto de ConstItuição passa a vigorar com

a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

De acordo com a aa s'tiemé t.a.ce adotada pelo ProJeto, com

pete ao Supremo Tr~bunél:l Federal, precipuamente, a guarda da cena
t1.tuição (ver art. 126), ao passo que ao super-aor trra.bune I de Jus

t.aça , Tr1bunal de Ordem Naca.ona L, velar pela vaçêncae e un1.form~dª

de anuerpr-etet ava da Le a federal (ver art. 129, 1nC1SO 111). Por

tanto, não se Just1fJ.ca, na compet.ênc.aa da Alta Corte, a represen

tação para arrte.rpr-e t.eçâo de Le a ou ato no rmatia.vo federal. Tal atrl:,

bUJ.ção deve ser do Superior TrJ.bunal de .rust açe •

" § 412 _ Será convocado para assumir seu cargo ,?U emprego aquele
que foi aprovado em concurso púbjaco de provas e títulos, com prioridade sobre

novos concursados, na carrerra P?ra a qual tenham concorrido ou na em que t2;.

ver sido transformada por ato da qdmlnistração. A convocação será por edital

e fixará prazo improrrogáve!. 11

i) - a representeção do Procurador-Geral da Repúb.La.ce ,

nos casos de f a.na.doe em lei complementar. para an

terpretação de Lea, ou ato nc'rmet.a vo federal".

~ PLt"',.~IO/eOl,llssÃo/au~CO,.lsSÃo------------,

..,.,.- TtltTO/JUSTlrlcAçi.o -,

EMENDA 2P02031-3-----------,
[!J' ConstitUInte OSMAR LEITAO •

Os pr Iv í Léqans e deformações existantes na legislação
br as i Je í r a com relação a aposentadorias precoces para determin!

das classes sccãa as ç cons t.Lt.uem-ee numa vergonha e em esbulho das
camadas menos protegidas que nunca são por eles abrangidas.

O texto da Comissão de Sistematização, que trata do
assunto, conso l i da , cons t i tuc i ona lment e , estas injustiças, torna!.
do-as quase rmpcs s í ve i s de serem corr í qadas no futuro. Sem fala:

na a ncompa t i b í Ladade econônu ca que se fOI gerando quando,à medida

que o tempo de VIda tnéti io da população ia aumentando, criava-se

reduções do tempo de t r aba Iho oara se aposentar.
A Nação marcha, se não co r r aq i rmcs esta Leqas l.ação , para

ser um novo Uruguaí, um País de f~ubiladosf; anv Labr Lazadc de vir

se cor-ver t er numa pátria de senvo l v i da , Justa e sem o quadro atual,;

Iníquo, de misér ra absoluta. 1
Já não podemos pagar valores de aposentadoria sequer

razoáveis para os velhos que dela dependem, frente ao exé rc i t o de

Jovens aposentados que a cada di a passam a VIver mal, e , às custas I
do trabalho dos outros.

Teremos, se aprovado o texto da conu s s ão , que partir
para aumentos gIgantescos da cont r rbuf çâo dos poucos que remanes

cerão na p r otíução com o seu trabalho, o que os levará a ter ainda

mai s reduzido o seu já baixí s s Imo poder aqua s i t Ivo ,

Vale a pena ensaiar uma pequena equação da insensatez
que se está consolidando: - uma professora pode, tranqüila e e f.!.

c i entement e I Irnc rar a lecionar com de zrn to anos. Utilizando ela

JUSTIFICATIVA

as licenças-prêmios poderá aposentar-se com vinte e do i s anos de

trabalho, ou s e ja , aos quarenta anos de idade. A expectativa de

, vIda para as mulheres com mais de dezoi to anos, na pr õxrma década,

certamente, será maior que setenta e CInco anos. Isto S1gn.1fic~

que esta professora deverá receber durante trinta e cinco anos s~

lários iguais, em valor real, aos qqe receber quando se aposentar"
no ãpace da car r e i r a , tendo para isto contribuído apenas vinte e
dois anos. Em tese, ela deveria pagar para a pr ev i dênc i a , durante

o seu período de trabalho, uma vez e meia do que ganhasse, para que

a equação fosse solúvel.
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JUSTIFICAÇAO

o texto do dispositi1/0 emendado assegura o direi to de aprovea ta

menta dos candidatos aprovados em concurso públ rco , com precedênc ia sobre n~

vos concursados.

dando-lhes prioridade na autorização ou concessão p.!

ra pesquisa e lavra dos recursos e jazidas minerais,

nas áreas onde já estejam atuando.

JUSTIFICATIVA

A Justa medrda sere ..mócua, porée-, nêr se-asmi.t.mdo a presente

Emenos, porquanto a AdmInIstração, como procedeu no passado, pode mudar o no

me do cargo ou função para os quars existem candidatos hatn Ia tados I e abnr nE,

v0 concurso para o que seria a "nova" carreira

o acoltumento da Emenda ImpedIrá essa prática que tantos prejuí

zos tem causado aos brasl1eiros que procuram Ingressar no Serviço PúblIco pelo
que deve ser a ampla porta de acesso aos quadros do funcmna.l rsmo

~ do conhecimento que a atividade gari!!
peira significa uma das reais resguardas das fronte!

ras sendo também um apracadouro de convulsões sociais
pois o garimpeiro necessita tão somente do subsolo
ou dos rios e de sua prõpr âa. coragem para efetivar o

trabalho e gerar o sustento de sua família, sendo l que
se quer ainda deter a proteção para sua profissão e o
apoio previdenciário onde toda classe trabalhadora já

se encontra representada. nell por isso os nossos 9!.
rimpeiros deixaram de gerar riqueza para o nosso Pais.

PL.t:1I~1I1D/Co.. ,nio/su.COIll:!5io _fJ PLENARIO

2P02034-8
~L cANDIDD -----------;

EMENDA

r.T-------------TuT.o/~unl'lcAçio ------------_,
EMENDA SUBSTITUTIVA

Substituir o Art. 5º e seus parágra fos r das disposições
gerais e transitórias.
Artigo ~ concedida aru.st í a a todos os que. no perío

do de 2 de setembro de 1961 a 10 de fevereiro de 1987 foram atingi
dos. em deco r r ênc aa de motivação política. por atos de exceção. in.,ê.
t r t.uc i unaLs ou complementares. e aos que foram abrangidos pelo Decr!:
to Legislativo nº 18. de 15 de dezembro de 1961. Que não reverteram

ao serviço ativo. bem como aos atingidos pelo Decreto-Lei 864. de 12
de se t.embr o de 1965. asseguradas as promoções. na inatividade. ao cal:
90. emprego. posto ou graduação a que teriam direito se estivessem
em serviço ativo. obeoec i oos os prazos de perrnanênc i a em at iví dade ,

considerando-se preenchidas todas as ex i qênc Las .das leis e estatutos
que regem a carr e i r a dos servrcores púb l acc s c iv í s e militares. da
adnu n í s t r açãn da r e t a e Indireta.

Parágrafo La - Os se rv i dcres civis e mí.La t ares anIstl,!!.
dos receberão indenização especial correspondente à soma da remune
ração dos úl timos (05) anos.

Parágrafo 2º - O pagamento da Inderu zação especial toma
'rá como" base' a ültima remuneração. atualizada. do servidor e será e :

. (efIliada 'no pr aso tie' noventa (90) dias seguintes do receb rment o dO
ped i dn

Parágrafo 3º - A reversão ao ae r vaçü ativo fica condi _

cionada ao interesse da admInistração.

Parágrafo .1I º - O disposto 'neste artigo aplica-se igual
(mente aos' praças tias Forças 'Armadas expulsos ou licenciados compulso
r aamerrt e do serviço ativo. em -oecor-r ênc re de mot ãvaçãc eXClusivame.!!-

• li!'

ParágFs.f,? tº - FIc,am !gu~l1,mente .a~sl(gufados aos benefi
cios es t abe Lec i dos neste artigo aos t r abe.lhadores do setor privado _

.autôncmo , diligentt;!s e r epres entant es s,ind,ica~s. ';Iu.ando. por motivos'
exc lus í.vament e pol!ticos,' tenham sido punido~.demitidos ou compeli _

dos a9 afastamenj:o fias at í ví dades remuneradas que exerciam. bem co
mo aos que foram impedidos de exercer atividades prcf í c Inna i s em vir

tude ,de Pressões ostenc ívas ou exp~di~ntes ofic~~is sigilosos. -

. Parág.rafo 6º ,- Aos que. por força de atos institucionais

I
:enham .exercidos goJ'atu'itamente ma'ndatd eietivo de vereadcr , ser-lhes_

.,a06 comoutadca.. para ef..eit.o de aposentadoria no serviço péb Lacu e I

previdência s ccce j., os respectivos periodos. < _

I ' .' ~ Parágrafo 7º - Os .dependentes. do-s servidores militares'

i e c i v í s e dos trabalhadores abrangidos por este artlgo já falecidos'
~ rOU dasaparuc íríos ,I farão jU6 ·às vcntades pecuniarias da pensãgsggi~~g

..~ .ocndentes. ao! carqo , função. emprego. posto ou graduação que teriam '7
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PL[U.,O/CD....S5iD/SUllCO ..,ssioC-'--"-=--"--'~-~~-_,

2P02033-0'
.-----~~~o.--..,

I
INCLUA-SE o SEGUINTE PARÂGRAFO AO l\RT. 6Q DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR::

Trata-se' de expLa.cat.a'r no te~;t.o const a cuc a.onaL a a.qua'Ldade
entre homens e mulheres, a f am de ,gar.f1nt~r ,a ell.ml.nFC.?-o de _qual 
quer 't a.po de pr âtn.ca da.sc.r imanat.ôr'a.a, a nc Lus rve ~a el,anoraç'~o' da
Leq a s Laçâo oxda.nár-a e , O 't.extio oxa, prpposto repete, d.rapos a ç ao do
ar t aço 8Q do Antepr-o jet,o Afonso xrancs , aub's t a.trua ndo-ese , p'ropo s a-'
tadamente, a expressão "todos" por ....hopiens je ~u~h.eres". rÓ» ,

No Braa r.L h'a s t.o.r a c arnerítie ," às rmuLhexes Eo i. anr rbuada uma
c adadana.a "menor": c i.rcunacr a ta ao 'unavensc domê.s tu.co s , cer-ceadas '
até no dar e a t.o de a r e var , as mulheres b'res a.Lea r a s nao gozam da
p Len a.tiude da c i dadan aa , quer na fan:i~~a, quer no trabalho.

JUSTIFICAÇAO

ART.GQ - •••••••••••••••••• o o o o. O" o. O' o••• o 00 o' •• o••••• oo' o•••

§ _ Homens e mulheres são l.guaís em dl.rel.tos e obr-aqacôe s nos
termos desta Conet.aeui.cão , cabéndo ao Estado garantl. r sua
e f a.câca.a , formal e macez-a.aImentie ,

§ 30 O Estado organizará a atividacle'tJarimpeira.• em

coôperat.ívas, levando em conta a proteçãó ao meio a~

b'it~n\:é e a promoção econômico-social!. da.s.:garimpeiros,

r

, "

s" l ~.

Art. 203.

Modificar o parágrafo 30 do art. 203 da DrdeRl Econõmi

ca e financeira, passando o seu texto a ter o seguinte

teor:

t PLENARIO
..".- TEXT(l/~US,.,F'cAçie-------------_,

re-r- --:-_TuTo/~lln"lc.çiO,-------------_,

EMENDA.MODIFoICATIVA

r;-r-------- PI.ENAIl'O/Cow'ssio/Ill,18COW'ssio------------,

EMENDA 2P02032-1PRAQUEL CANO IDO ------------,

r
EMENDA
r RAQUEL CANDIDD

fJ PLENARID
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EMENDA 2P02035·6
I:J RAIlUEL CANDIDD ---------~

sido asseguradas a cada beneficiaria desta anistia. inclúsiv~ a iOOi'
nização especial. até a data do falecimento

r

I:J PLENARIO

~, ,JL,._.'!":~ .p. 0·( S '1IIIIaTU'" ~

'L~lIoU1l11/'IlIlIS.lol'lI'COIU"lo -,

'- (~ ...
lnfofQçlles especfficas).
b) Infor"d ta..eJó. o potencial geol6gico do .unicipio

• da regllo.
c) As' indhtrlas seria cha.adas a cllrto prazo para fo!.

neolOr as lnfor.açlles deviass,
d) Atraulh da conjunto das infor.açlles lIunlcipals será

feUó lI\Ia ava11açlo global da Estado para indústrias e i
fornecedores de utór18s-pri.as. I
e) ,A Cllrto/ádlo-pruo teria-se ull4 avaliaçlio inICIal I
sabre a sUllaçlo do Pais, n~ setor '.inero-industrial e 1
quah ser18. os 1181hores oa.inhos e sere. tomados pa ta !
o ..lhor aprovl'Ua..nto das .atór1as.'prilOas.

~ _. ('o----cJ-'cb
Deputada R~IlU~~DIDD

r;-r-------------TIllTO/.lUSTI'ICaçlo-------- -."

EMENDA ADITIVA

Onde couber, no Titulo da arde. Econe.ica

, ~'U I TI' I C • G I O

c,.,H'

5,ROPERTO AUGUSTO
6.MESSIAS SOARES
7.DALTON CANABRAVA
8.FRANC!SCO SALES

_____ CO....flll ••'----.------,,-----;--;

ASSINATURA

;,L......'C....Io/Sl/M....Jt-----------,
PLEN(R I o

o tut. ,ro,OIto n ••• , ....elhor, '0 esplrlto de
••••,,,••• , frlt.,n •••••• J... tiCI "U, o ,.v••r.sllel ro espera
v..... ~. '~'•••r OI '1"Olltl"" •• 'UI L'. fUftdl".enta', sem per-
•• r-II .....tI,eI, r.IIIS , ..Urle.. ~ue determinaram a
I...tll'" c.ltvra' elll ... H'clo, U" co..o. Indlspenslvel
v."çulacl•••st•• ,.i'1•• cq. seu futura.

• .....0 tI.'o, ; ....tra- u" I oso, n.. te I n-
trai t.. • ,rOle.,.cle •••0crltiCl ,ua reou todo o proces~o ds
.u..r•••• •• C..stltulch....'" •• evitar-li' utllllOÇIO dO
'r••••ul. u.o , ...trato 1.,,".leo co.tr'rlo .os prlnclplos nor-
t ....r .. ,' .. r.,I'" ,011t110 r .. ~ tltIVO. ,.rticl pltl vo e con-
t ••'.r 10 ' ••1 , Iorl. es ..lgadora de
soei' ra,i 1.lra.

Mt., r." .....t.nt•• 111 'IVI SI.... 1Ilira, ... unldos
............ N.cll'" c.liltlt.l.te ,.r. I.stltul, .0 paiS um no
v. Ute•• oi ....ltICl•••ltl ......n ••ur.r o "erclclo .os dl
r.lt....cl.l ••••Uv .... IS••' 1I •• r...... IIgur.nc., o bem-es-t." •••••ft".. I"~i to,- I, "UI.tll.' •• J,ustIC' como valores su-
, d••11' ncl ,. f ..ter••• ,1.r.lI.ta • se.. preconcel tos.
h nr U .aclal .. H'CI•• co.. ,ro..etld. com o soluçio
"'Clflca .. t c.. trov'.SIlS, t •• to •• orde. Interna como
RI l.ter.'CI,.aI. 'ro."II""' .... , ..tecia •• Deus, estl CONS
T1TUIGlO oa IIE'OILlca fEO~IIIT'Va 00 BRaSIL.

EMENDa 5UBST ITUT IVI

O..,oal ti vo •••~.!.o - 'IIqMBULO

D'-II li ",".~.'o '0 ",oloto •• Constltulçio '0
co.'nl... 5lstlloatlllclo, ....ulOt.....cio:

1,ALUIZIO CAMPOS
2,DENISAR AllIlEIIlO

) .JOJGI LlI'fC ~

• ,ALOYIIO n:IXI~1lA

...-__.-:.. -:.._,-- T..TO/~~.TlJIUÇb,---------------,

I;MENDA '2Pó2036-4:-:'~' ----,
(l . " __'_"_'~. ----------'

tJ
JUSTIFICATIVAS

"Art. Do produto da lavra de .inários, pelo '"!
nos 251 (vinte e cinco por cento), serllo benefic1Bdos
e industrializados no Pais."

1. NenhulI Pais desenvolvido no .undo assUlliu UIla pO!
tura econômica fir.e e estável, adotando o proc;essD

da exportação de .atárias-pri.as "in natura", e si•.
incentivando o beneficia.ento interno das .es.as, pr!!
vocando a geração de ellpregos e indústrias.
2. A avaliaçllo da produção .ineral Brasileira (PHB)no
ano de 1986 acusou o valor de US$ 7,3 bilhlies. Este
valor representou apena~ 2.81 da PIa.

A grande i ..portância da .ineração para a econo.ia
nacional evidencia-se quando este setor é avaliado pe
lo valor da sua produção na indústria de transfor.;;
ção .ineral COIIO a lIetalurgia, siderurgia, fertÍ11zaã
tes, ci.ento, petroqui.ica, etc.

Este valor ficou estillado e. USS 65,9 bilhlies, a
tuando co. a participacDo de 25.11 do PIa.

Fica assim demonstrado a i.p~rtAncia do incentivo
para aUMentar o beneficlsllento interno das .at6rlas pr!
~as-nJinerals a

O que ocorrerá co," a aprovação deste dispositivo

constitucional:
1. Pro.overá u'" levantalOento interno no Pais sobre o
potencial de beneficialOento das indústrias que uUlu.

.atérias-prilOas IOinerais.
2. Leis ordinárias espec1ficas poderão ser estabeleci

das para cada tipo de minério.
3. As indústrias paral1sadas por falta de .atérias-pr!
.as poderlio ser reatlvades t quando ocorrer da aelhor
distribuição e aproveitalOento d~s .1nerals.
4. Novas indústrias terão lIaior incentivo para, se est!
beleceT com o apoio para o crescinlento do nlercadD in
terno.
5. 'As empresas estranaeiras estabelecidas no pais, nllo
ficarão prejudicadas, (pelo .enos a curto prazo).
6. Ocorrerá ulOa maior cOllpetitividade entre as e.pr!t

sas nacionais x internaclon9.1s.
7. Será promovido'ua allplo levanta.ento sobre a ap11c!

, ção de cada tipo de' .inário, evidenciando a real (I) a
ser aproveitada conforme as- indústrias' estabelecIdas e
Íl '.edida' que o .-ercado interno for cresc~ndo, esta ·po!.

centalle!" gradativalOente crescerê tallbón..
8. «) levantalOento geral do pais poderA ser feito da s1

I guinte fornla:
a) Cada .unidpio inforlOará sobre a situaçllo das ,indlJ!

I trias que utilizam as .atárias-pri.as .inerais(diuer,as

Retângulo
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